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การคาขายระหวางประเทศของไทยเพิ่มมากขึ้น จึงมีชาวตางชาติเขามาทํางานและพัก
อาศัยในกรุงเทพมหานคร โดยที่รูปแบบการอยูอาศัยแตกตางไปดวยสภาพสังคมและวิถีชีวิตของแตละ
เชื้อชาติ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม การดําเนินชีวิต และ
ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเชาอพารทเมนตของชาวตางชาติ โดยการสํารวจ และสังเกตการณรวมทั้ง
สอบถามผูพักอาศัย และสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ โดยเลือกบานสวนพลูเปนกรณีศึกษา
บ า นสวนพู ล ตั้ ง อยู ใ นซอยพั ฒ นสิ น ถนนนางลิ้ น จี่ ใกล เ ขตศู น ย ก ลางธุ ร กิ จ สาทร
สภาพแวดลอมรมรื่น เงียบสงบ ตั้งอยูบนที่ดินเกือบสองไร เปนอาคารสูง 22 ชั้น มีจํานวนหองที่พักอาศัย
เพียง 51 หนวย พรอมสิ่งอํานวยความสะดวก ไดแก สระวายน้ํา, หองออกกําลังกาย ฯลฯ มีระบบรักษา
ความปลอดภัยดีและจากการศึกษาพบวาปจจุบันผูพักอาศัยเปนชาวตะวันตกทั้งหมด มีรายไดสูงบุตรศึกษา
โรงเรียนนานาชาติบริเวณใกลเคียง จึงสามารถเสียคาเชาราคา 85,000 – 120,000 บาทตอเดือน สําหรับหอง
ชุดพักอาศัยขนาดสามหองนอน และสวนใหญองคกรของผูพักอาศัยเปนผูออกคาใชจาย
นอกจากนี้ จ ากการศึ ก ษายั ง พบว า ชาวต า งชาติ ที่ มี ค รอบครั ว จะให ค วามสํ า คั ญ กั บ
ครอบครัว โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยของครอบครัวเปนสําคัญ ไดแก สภาพหองชุดพักอาศัย สิ่งอํานวย
ความสะดวก สภาพแวดลอม และการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารชุดพักอาศัย และที่สําคัญ
คือที่ตั้งอยูไมไกลจากโรงเรียนบุตร นอกจากนี้ยังมีความตองการหองพักเพิ่มขึ้น เพื่อใชเปนหองทํางาน
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The business transactions of Thailand have increased tremendously. Therefore, there is a flux
of foreigners coming to work in Bangkok. The living style has changed according to the cultural and
social environments. This is the study of factors in making decisions in renting apartments in the central
business district in Bangkok. The focus is on “Baan Suan Plu” as the case study.
The purpose of this study is to study the economic, social, and other factors in making
decisions on renting apartments. The study is executed by means of conducting physical observation,
the observation of living style, the interview of tenants, and the interview of related parties as well as the
inspection of relevant theses and papers.
Baan Suan Plu is located at Soi Pipatsin Nang Linchee Road, Sathorn Distric, Bangkok. The
building is surrounded by a green area and cozy environment. The plot site is nearly 2 rais. The
building itself has 22 storeys with 51 units. Each and every storey has merely 3 units, they are equipped
with all kinds of facilities like swimming pool, gym room, etc. The building has good security. All
tenants are Westerners and their children are studying at international schools located nearby. The rent
ranges from THB 85,000 – 120,000 per month, most of the tenants’ companies are paying their rent.
From this study, it is found that the Westerners families working in the executive level
positions pay great attention towards all the matters relating to their families, especially the security of
their own family members. Apart from this, the consideration of the environment and the social
qualities are also main concerns in making decisions. Moreover, the tenants choose to dwell here
because the place is not far from their children’s schools. In addition to the aforementioned reasons – if
possible, they also would like to have more rooms so that they can turn the additional rooms to be
offices or the guest’s rooms. All these are reasons why the tenants decide to reside in the central
business area of Sathorn.
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและสาระสําคัญ
เศรษฐกิจของประเทศไทยมีอัตราการเจริญเติบโตอยางตอเนื่องในอัตราที่สูง ในอัตรา
รอยละ 10 ของประเทศไทยนับจากป พ.ศ. 2530 – 2533 ซึ่งเปนตัวเลขจากองคการคาโลก พอในปพ.ศ.
2534 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจลดลงเหลืออัตรารอยละ 8.4 แตอยางไรก็ตามยังอยูในอัตราที่สูง
เมื่อเทียบกับมาตรฐานของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยทั่วไปของประเทศตาง ๆ ในเขตภูมิภาค
เดียวกัน สาเหตุของการเจริญเติบโตดังกลาวเกิดขึ้นจากการกระตุนภาคเศรษฐกิจของฝายรัฐ และความ
เชื่อมั่นของผูลงทุนชาวตางชาติที่มีตอศักยภาพของประเทศในดานความมั่นคง ปลอดภัย และการเมืองใน
ระดับหนึ่งของประเทศเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบาน ทําใหมีชาวตางชาติเดินทางมาประกอบธุรกิจใน
ประเทศไทยเปนจํานวนมาก และเมื่อประเทศไทยไดเขารวมเปนสมาชิกขององคการคาโลก (World Trade
Organization – “WTO”) เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2538 เปนตนมานั้น ทําใหเกิดการเปลี่ยนโฉมหนาใหม
ของการทําการคาในประเทศไทยตอประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก มีการคาขายแลกเปลี่ยนทั้งในระดับเอกชนและ
รัฐตอรัฐ
การติดตอดังกลาวนี้กอใหเกิดการเดินทางเขามาพักอาศัยของผูเชี่ยวชาญตางประเทศ
และคณะทํางานชาวตางชาติเพิ่มขึ้นอยางมาก ดวยเหตุดังกลาวจึงทําใหเกิดอุปสงคทางดานที่พักอาศัย
ระยะกลางและระยะยาวเพิ่มขึ้นอยางมากจวบจนในชวงปพ.ศ. 2540 – 2544 ที่ประเทศไทยประสบปญหา
ทางเศรษฐกิจอันเกิดจากภาวะฟองสบูแตก ในภาวะวิกฤตดังกลาวประเทศไทยก็ยังเปนแหลงพํานักของ
ชาวตางชาติโดยปรับเปลี่ยนสภาพของผูที่เขามาลงทุนทําธุรกิจมาเปนผูเชี่ยวชาญที่เขามาแกไขปญหา
เศรษฐกิจของประเทศและเปนที่ปรึกษาของบริษัทตาง ๆ ในภาคเอกชนจวบจนกระทั่งปจจุบันเศรษฐกิจ
ไทยกําลังฟนตัว จํานวนชาวตางชาติที่เขามาในประเทศไทยก็เพิ่มมากขึ้นตามภาวะจากสถิติแผนกทะเบียน
คนต า งด า ว สํ า นั ก คนจัด หางานในป พ .ศ. 2545 เฉพาะเขตกรุ ง เทพมหานครมี ผู ไ ด รั บ อนุญ าตทํ า งาน
ชั่วคราว และผาน BOI จํานวนถึง 25,754 ราย โดยจําแนกตามเชื้อชาติ ดังตารางที่ 1.1
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ตารางที่ 1.1 จํานวนผูไดรับใบอนุญาตทํางานชั่วคราว และBOI จําแนกตามเชื้อชาติ ในกรุงเทพฯ
ณ เดือนธันวาคม 2545
อันดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

เชื้อชาติ
ญี่ปุน
อังกฤษ
อินเดีย
จีน
อเมริกา
ฟลิปปนส
ออสเตรเลีย
ไตหวัน
ฝรั่งเศส
แคนาดา
อื่น ๆ

จํานวน
5,108
2,820
2,242
2,160
2,066
1,286
1,260
958
782
535
6,537
25,754

รวม
ที่มา : แผนกทะเบียนคนตางดาว สํานักคนจัดหางาน
หมายเหตุ เฉพาะผูลงทะเบียนที่สํานักคนงานตางชาติและ One Stop Service Center สําหรับ VISA
และใบอนุญาตทํางาน ไมรวมจํานวนชาวตางชาติที่อยูถาวร
ชาวตางชาติที่มาประกอบธุรกิจดังกลาว จําเปนตองหาที่พักอาศัยถาวรในการอยูใน
ประเทศไทย ที่พักอาศัยอาจแบงเปน บานเดี่ยว ทาวนเฮาส ตึกแถว อพารทเมนต และเซอรวิสอพารทเมนต
แตที่พักอาศัยที่อยูในเมือง และเปนที่นิยมของชาวตางชาติไดแก อพารทเมนต
จากรายงานการวิจัยของบริษัท CB Richard Ellis พบวาไตรมาสที่ 4 ของปพ.ศ. 2545
มีจํานวนอพารทเมนตทั้งหมด 9,005 ยูนิต ในเขตเมืองกรุงเทพมหานคร โดยแบงการสํารวจออกเปน 4 เขต
ดังนี้ CBD สุขุมวิท Central Lumpini และ River Side พบวาเขตสุขุมวิทมีจํานวนอพารทเมนตสูงสุด คือ
70% ของอพารทเมนตทั้งหมดในเมือง สวนเขตอื่น ๆ สามารถดูไดจากตารางที่ 1.2
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ตารางที่ 1.2 จํานวนอพารทเมนตตามเขตตาง ๆ ณ ไตรมาส 4 พ.ศ. 2545
Central
River Side
ที่ตั้ง
CBD
Sukhumvit
Lumpini
Rama 3
จํานวน
1,292
860
6,290
563
สวนแบงตลาด
14%
10%
70%
6%

รวม
9,005
100%

ที่มา : CB Richard Ellis Research
สําหรับคําจํากัดความของพื้นที่ในแตละเขต บริษัท CB Richard Ellis ใหคําจํากัดความ ดังนี้
CBD
คือ พื้นที่บริเวณโดยรอบถนนสีลม สาทร สุริวงศ และในซอยตาง ๆ ในบริเวณ
เดียวกัน
Central Lumpini คือ พื้ น ที่ บ ริ เ วณโดยรอบถนนวิ ท ยุ เพลิ น จิ ต ราชดํ า ริ หลั ง สวน สารสิ น
ซอยรวมฤดี และซอยอื่น ๆ ในบริเวณเดียวกัน
Sukhumvit
คือ พื้นที่บริเวณถนนสุขุมวิท ตั้งแตซอย 1 – 63 และซอย 2 – 40 และซอยอื่น ๆ ใน
บริเวณเดียวกัน
River Side Rama 3 คือ พื้นที่บริเวณถนนเจริญกรุง เจริญนคร พระราม 3 และซอยอื่น ๆ ที่เชื่อมกันใน
บริเวณนี้
ภาพรวมตลาดอพารทเมนตเกรด A ในเขตสาทร จํานวน 13 แหง มีจํานวนทั้งหมด 554 หอง รายละเอียด
ดังตารางที่ 1.3
ตารางที่ 1.3 อพารทเมนตเกรด A ในเขตสาทร ณ เดือนธันวาคม 2545
โครงการ
1. บานสวนพลู
2. ประไพเฮาส
3. ไดมอนดเฮาส
4. เหลียงการเดน
5. บานเย็นอากาศ
6. บางกอกการเดน
7. เมเปอรเฮาส
8. พิมานแมนชั่น
9. เทียนเซี้ยง
10. สุคนคอรด
11. ชินเฮาส
12. ซิตี้พลาซา

จํานวนหอง

อัตราการเชา

51
17
17
36
60
120
59
16
50
18
80
10

92%
76%
82%
85%
87%
80%
70%
75%
85%
86%
82%
85%
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โครงการ
13. พระพินิจ
รวม
ที่มา : Jones Lang Lasalle Research

จํานวนหอง

อัตราการเชา

20
554

90%

จากตารางที่ 1.3 บานสวนพลูเปนหนึ่งในอพารทเมนตที่อยูในเขตสาทรที่มีอัตราการเชา
(occupancy rate) สูงกวาโครงการอื่น ๆ จึงเปนมูลเหตุที่ใหความสนใจในการศึกษาอพารทเมนตบาน
สวนพลู
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เกี่ยวกับ ปจจัยการตัดสินใจเชาอพารทเมนตของชาวตางชาติใน
เขตศูนยกลางธุรกิจ กรณีศึกษาบานสวนพลู มีวัตถุประสงคหลักดังนี้ คือ
1.2.1 ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการดําเนินชีวิตของชาวตางชาติที่อยูอาศัยอยู
ในอพารทเมนตในยานศูนยกลางธุรกิจ
1.2.2 ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเชาอพารทเมนตในเขตศูนยกลางธุรกิจของ
ชาวตางชาติ
1.3 ขอบเขตของการศึกษา
1.3.1 กลุมประชากรที่ศึกษา คือ ชาวตางชาติที่พักอาศัยอยูในอพารทเมนตที่ตั้งอยูใน
เขตศูนยกลางธุรกิจกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาบานสวนพลู
1.3.2 คนตางชาติดังกลาวตองสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได
1.4 วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณา (Descriptive Research) โดยใชวิธีที่มุงเนนศึกษา
เฉพาะชาวตางชาติที่เชาอพารทเมนตโครงการบานสวนพลู มีขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยดังนี้ คือ
1.4.1 การเก็บรวบรวมขอมูลของการศึกษา
1.4.1.1 ขอมูลทุติยภูมิ
ไดจากการรวบรวมขอมูลสถิติ รายงาน วารสาร หนังสือพิมพ และสิ่ง
ตีพิมพตาง ๆ ของหนวยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวของ ไดแก หองสมุดคณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หอสมุดกลาง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยCB Richard Ellis Co., Ltd.
Baan Suan Plu Condominium Hand Book ทะเบียนผูพักอาศัยบานสวนพลู องคการคาโลก (WTO)
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กรมจัดหางาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักวิจัยของธนาคาร
พาณิชยตาง ๆ ของประเทศไทย เปนตน
1.4.1.2 ขอมูลปฐมภูมิ
ได จ ากการศึ ก ษาภาคสนามแบบสุ ม ตั ว อย า งแบบบั ง เอิ ญ โดยการ
สัมภาษณ ซึ่งมีขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้
1) ประชากรที่ศึกษา คือ ชาวตางชาติที่พักอาศัยในอพารทเมนตใน
เขตศูนยกลางธุรกิจ (CBD) สาทร กรณีศึกษาโครงการบานสวนพลู
2) ขนาดกลุมประชากร ศึกษาจากจํานวนประชากร ซึ่งเปนผูพักอาศัย
ทั้งหมดในอาคารบานสวนพลู ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 47 ครอบครัว
3) วิธีการเลือกตัวอยาง จะเลือกตัวอยาง 15 ราย แบบสุมตัวอยางแบบ
บังเอิญ โดยเลือกกลุมตัวอยางทั้งหมดที่มีสวนสัมพันธโดยตรงที่พักอาศัยอยูที่ บานสวนพลู ในปจจุบัน
ในชวงที่ทําการวิจัย
4) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การสํารวจครั้งนี้ไดสรางแบบสัมภาษณ
เป น เครื่ อ งมื อ ในการวิ จั ย ให ส อดคล อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค ข องการวิ จั ย คํ า ถามที่ กํ า หนดขึ้ น เป น แบบ
Structured Questions ลักษณะของการสัมภาษณเปนการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-Dept Interview) คําถาม
แบงออกเปน 2 ชุด คือ ชุดภาษาไทยสําหรับใชเปนแนวทาง และชุดภาษาอังกฤษที่ใชในการสัมภาษณเพื่อ
เก็บขอมูล สําหรับแบบคําถามที่ใชในการสัมภาษณประกอบดวยคําถามเกี่ยวกับ
4.1 ขอมูลดานกายภาพของที่อยูอาศัย
4.2 ขอมูลดานสภาพสังคม
4.3 ขอมูลทางดานคาเชา
4.4 ขอมูลดานการตัดสินใจ
5) วิธีการเก็บขอมูล โดยการไปสัมภาษณดวยตนเองระหวางผูให
สัมภาษณและผูวิจัย ณ สถานที่ที่เลือกที่จะใชในการวิจัย
6) ระยะเวลาที่ ใ ช ใ นการสั ม ภาษณ นั้ น ทํ า ในช ว งระยะวั น ที่ 1
กุมภาพันธ 2546 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ 2546 การสัมภาษณในวันจันทรถึงวันศุกรใชชวงเวลาระหวาง
17.00 นาฬิกา ถึง 20.00 นาฬิกา สําหรับการสัมภาษณในชวงวันเสาร วันอาทิตย และวันหยุดราชการนั้น
จะใชชวงระยะเวลาตั้งแต 10.00 นาฬิกา ถึงเวลา 17.00 นาฬิกา สถานที่ที่ใชสัมภาษณนั้นจะใชที่บริเวณโถง
รับแขก (Lobby) บริเวณสระวายน้ํา และบริเวณรอบ ๆ ของบานสวนพลู การสัมภาษณของผูพักอาศัยใน
บานสวนพลู แตละครอบครัวนั้นใชเวลาเฉลี่ยประมาณ 30 นาที โดยมีการบันทึกการสัมภาษณดวยการจด
บันทึก และเทปบันทึกเสียง ทั้งนี้จะมีการบอกกลาวขออนุญาตเพื่อการดังกลาวทุกครั้ง การบันทึกเทปจะ
บันทึกเฉพาะกรณีที่ผูใหสัมภาษณอนุญาตเทานั้น
วิธีการสัมภาษณใชการสัมภาษณแบบสุมตัวอยางแบบบังเอิญ โดยไป
นั่งรอบริเวณโถงรับแขก สระวายน้ํา และบริเวณรอบ ๆ ของบานสวนพลู เมื่อเจอกลุมตัวอยางจะขอ
อนุญาตแนะนําตัวเอง และขอสัมภาษณเทาที่เวลาของผูใหสัมภาษณจะใหได บางทานใหสัมภาษณริมสระ
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วายน้ําระหวางที่ทานมาวายน้ํากับครอบครัว บางทานใหสัมภาษณในขณะที่รอลูกเลนอยูที่สนามเด็กเลน
หรือบางทานไดใหสัมภาษณหลังจากที่ไดชําระคาสาธารณูปโภค เชน คาน้ําและคาไฟฟาที่ฝายบริหาร
อาคาร เปนตน
กลุมตัวอยางที่สัมภาษณได สวนใหญไดจากการสัมภาษณในชว ง
วันหยุดและบางครั้งไดจากชวงเย็นหลังเลิกงานในวันธรรมดา (แตคอนขางไดนอย) เชน ในชวงวันหยุด
เชาอาจจะสัมภาษณได 1 คนและชวงเย็นอีก 2 คน บางวันหยุดอาจจะไดแคชวงเชา 1 คนเทานั้น บาง
วันหยุดผูสัมภาษณเองติดธุระเชาเขาไปขอสัมภาษณไดแคชวงเย็น บางวันเขาไปตั้งแตเชาแลวไมไดเจอ
กลุมตัวอยางเลยจึงไมไดสัมภาษณ บางวันหลังเลิกงานไปสัมภาษณไดบางและไมไดบางเพราะไปถึง
คอนขางเย็นจึงไมเจอกลุมตัวอยาง บางครั้งฝนตกไมเจอกลุมตัวอยาง บางวันสัมภาษณไดแตผูใหสัมภาษณ
มีเวลาใหนอยมากจึงไมสามารถสัมภาษณไดทุกคําถามที่เตรียมไว บางครั้งเจอกลุมตัวอยางแตไมสะดวก
ในการไปขอสัมภาษณเพราะกลุมตัวอยางเปนผูหญิงกําลังนอนอาบแดดอยูในชุดวายน้ํา ซึ่งไมเปนการ
เหมาะสมในการเขาไปขอสัมภาษณ เปนตน
7) การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอรายงาน
7.1 ขอมูลทุติยภูมิ ผูวิจัยไดนําขอมูลจากการคนควาเอกสาร หนังสือ
หนังสือพิมพ วารสารที่เกี่ยวของ มาวิเคราะหเปนแนวทางประกอบการนําเสนอ
7.2 ขอมูลปฐมภูมิ ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณตลอดจน
สังเกตปฏิกิริยาตอบโตของผูใหสัมภาษณระหวางการสัมภาษณมาวิเคราะหโดยมีขั้นตอนดังนี้
วิเคราะหสําหรับขอมูลเนื้อหา (Content Analysis) สําหรับสัมภาษณ
แบบปลายเปดโดยใหผูสัมภาษณแสดงความคิดเห็น และนําเสนอผลการวิจัยในรูปของการบรรยาย และ
แผนที่
8) ผลการรวบรวมการสัมภาษณจํานวน 15 รายจาก 47 ครอบครัว คิด
เปนรอยละ 32
9) ผลการศึกษาโดยการสัมภาษณผูจัดการอาคาร 1 ทาน และผูพัฒนา
โครงการ คือ กรรมการผูจัดการบริษัท สาธรธานี จํากัด 1 ทาน
1.4.1.3 ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษา 4 เดือน แบงเปน
1. ชวงแรก เก็บขอมูลทุติยภูมิใชระยะเวลา 2 เดือน
2. ชวงสอง เก็บขอมูลปฐมภูมิ โดยการสัมภาษณภาคสนามกับผูพัก
อาศัยในบานสวนพลู รวมถึงผูเกี่ยวของใชระยะเวลา 1 เดือน
3. ชวงสาม สรุปผลการวิจัยและจัดทํารูปเลมใชเวลา 1 เดือน

วิธีดําเนินการวิจัยสามารถแสดงแผนผังดังแผนภูมิที่ 1.1
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แผนภูมิที่ 1.1 แสดงแผนผังวิธีดําเนินการวิจยั
การเก็บรวบรวมขอมูลของการศึกษา

ขอมูลทุติยภูมิ
- ขอมูลสถิติ
- รายงาน วารสาร
- สิ่งพิมพของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

-

ขอมูลปฐมภูมิ
ประชากรที่ศึกษา
ขนาดกลุมตัวอยาง
กําหนดแบบสัมภาษณ
สัมภาษณกลุมตัวอยาง

สํารวจพื้นที่
- กายภาพ

เก็บรวบรวมขอมูล

วิเคราะหขอมูล
สรุปผลการศึกษา

ขอเสนอแนะ

1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.5.1 ทราบปจจัยที่มีผลตอการเลือกที่อยูอาศัย เพื่อการวางแผนพัฒนาแหลงที่พักอาศัย
ใหสอดคลองกับการดําเนินชีวิตของชาวตางชาติ
1.5.2 ทราบถึงสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการดําเนินชีวิต และปจจัยที่สงผลตอการ
ตัดสินใจเชาอพารทเมนต
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คําจํากัดความ
ชาวตางชาติ

หมายถึง

เขตศูนยกลางธุรกิจ หมายถึง

บุคคลที่ไมไดถือสัญชาติไทยเดินทางเขามาทํางาน
ในประเทศไทยและมี ตํ า แหน ง หน า ที่ ใ นระดั บ
บริหารขององคกร
พื้นที่บริเวณเขตเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร
ได แ ก พื้ น ที่ บ ริ เ วณโดยรอบถนนสี ล ม สาทร
สุริวงศ และในซอยตาง ๆ ในบริเวณเดียวกัน

1.6 ขอจํากัดในการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้อาจมีปญหาบางประการคือ
การเขาถึงกลุมตัวอยาง เนื่องจากเปนการสุมตัวอยางแบบบังเอิญไมไดนัดหมาย
ลวงหนา ผูวิจัยตองอาศัยชวงเวลาสะดวกของผูใหสัมภาษณในการเขาถึงกลุมตัวอยางกลาวคือ ตองรอ
บริ เ วณโถงรั บ แขก หรื อ ผู พั ก อาศั ย มาใช สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกของอาคาร หรื อ เมื่ อ มาชํ า ระค า
สาธารณูปโภค จึงสามารถเขาถึงตัวบุคคลเพื่อสัมภาษณ ซึ่งจะตองใชการอธิบายชัดเจนของวัตถุประสงค
ในการวิจัย เนื่องจากผูพักอาศัยจะรูสึกไมเปนการปลอดภัยที่บุคคลแปลกหนาเขามาถึงที่พักได

บทที่ 2
แนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
แนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
แนวความคิดในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดอาศัยแนวคิดและทฤษฎีดังนี้
2.1 แนวความคิดในเรื่องคาเชาที่ดิน
Johann Heinrich Von Thunen (Hoover, Edgar M.1975:55) กลาวถึง การใชที่ดินใน
เมืองเพื่อใชเปนที่อยูอาศัยวา ในการซื้อที่ดินเพื่อใชเปนที่อยูอาศัยนั้น ผูซื้อยอมพอใจที่จะจายเงินมากขึ้น
สําหรับทํางานสวนใหญอยูในใจกลางตลาด นอกจากนั้นการอยูใกลตลาดยังชวยประหยัดคาใชจายในการ
เดินทางไปซื้อของหรือรับบริการตาง ๆ ในตัวเมือง ดังนั้นจึงทําใหทั้งราคาและคาเชาที่ดินเพื่อสรางที่อยู
อาศัยจึงสูงสุดในบริเวณใจกลางเมือง เพราะการประมูลแขงขันกันเพื่อใหที่ดินในการคาอุตสาหกรรมและ
เพื่อสรางที่อยูอาศัยจะมีสูงมาก และจะลดต่ําลงเรื่อย ๆ ตามระยะทางที่อยูหางไกลจากศูนยกลางเมือง
ออกไป
การที่ราคาและคาเชาที่ดินลดไปเรื่อย ๆ เมื่อหางจากใจกลางเมืองออกมาเราจึงพบเห็น
รูปแบบการใชที่ดินเพื่อที่อยูอาศัย ในปจจุบันเปนไปในลักษณะที่ในบริเวณใจกลางผูประกอบธุรกิจที่อยู
อาศัยจะสรางอาคารชุดที่มีความสูงหลาย ๆ ชั้น และไมตองใชที่ดินมาก ในบริเวณหางใจกลางเมืองออกไป
เล็กนอยจะสรางบานแฝดหรือทาวนเฮาส และในบริเวณชานเมืองจะสรางบานที่มีขนาดใหญ มีอาณา
บริเวณกวางขวาง ทั้งนี้เพราะราคาที่ดินไมแพงจนเกินไปนั้นเอง (อางในนันทิวัฒน พงษเจริญ, 2535 :
9 – 10)
2.2 แนวความคิดในเรื่องการใชที่ดินในเมือง
2.2.1 การใชที่ดินในเมืองที่มีศูนยกลางธุรกิจหลายแหง (multiple nuclei pattern)
Thomas Shalfer (Hoover, Edgar. M 1975:95 – 97) เขียนไววา การใชที่ดินของศูนยกลางธุรกิจแตละแหง
จะถูกเชื่อมโยงดวยเสนทางการขนสงหลักเขากับศูนยกลางเศรษฐกิจของตัวเมือง พื้นที่ระหวางศูนยกลาง
ธุรกิจเหลานี้อาจจะเปนแหลงเกษตรกรรมสวนใหญ แลวมักเปนเพียงที่ดินวางเปลา เปนที่นาสังเกตวาที่ดิน
วางเปลาเหลานี้จะมีมูลคาเพิ่มมากขึ้นตลอดเวลาเมื่อมีความเหมาะสมสําหรับการใชอยางอื่น ๆ ภาพที่ 2.1
แสดงถึงรูปแบบการใชที่ดินในเมืองที่มีศูนยกลางธุรกิจหลายแหง
เขต 1 เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจหลักของชุมชน ซึ่งอาจเปนแหลง
การคา การพาณิชยการผลิต หรือกิจกรรมอื่น ๆ ไมไกลจากเขต 1 อาจจะมีศูนยธุรกิจอื่นของชุมชนประเภท
ตาง ๆ กันสิ่งอํานวยความสะดวกอยางเชน สถานศึกษา และสถาบันวิจัยที่มีเทคโนโลยีสูงควรตั้งอยูใกล
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แกนกลางของตัวเมือง ดังแสดงไวในภาพ คือ เขต 2 หรืออีกตัวอยางหนึ่งไดแก ที่ตั้งของกองทหารซึ่งจัดวา
เปนบริการสาธารณะ แตแยกโดยเด็ดขาดจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ดวยเหตุผลดานความมั่นคง
การใชที่ดินในลําดับตอมาคือ เปนที่อยูอาศัยสําหรับประชาชนที่มีรายไดนอย
แมวาในบางพื้นที่อาจจะมีผูที่มีอันจะกินอยูบางก็ตาม พื้นที่เชนวานี้ ปรากฏในภาพคือ เขต 3 การใชที่ดิน
สําหรับที่อยูอาศัยตั้งอยูติดกับศูนยกลางเศรษฐกิจของตัวเมืองมาก จนบางครั้งไมอาจแยกออกเปนเขตการ
ใชที่ดินเฉพาะได สําหรับผูมีรายไดปานกลางและผูมีรายไดสูงมีแนวโนมที่จะเลือกที่อยูอาศัยเปนเขตพื้นที่
ยากจนยานธุรกิจอื่น ๆ
แมวาจะเปนการงายกวาที่จะบํารุงรักษาเขตพื้นที่ ซึ่งอยูแยกจากการใชอยางอื่น
แตศูนยกลางธุรกิจมีแนวโนมที่จะขยายการใชที่ดินออกไปในธุรกิจประเภทอื่น ๆ ทั้งนี้เนื่องมาจากความ
ตองการของคนในชุมชนเพื่อประกอบธุรกิจการคาปลีกและบริการ และเปนเพราะนโยบายของรัฐบาลที่
ตองการใชชุมชนเปนแหลงเปดสําหรับธุรกิจประเภทตาง ๆ

ภาพที่ 2.1 การใชที่ดินในเมืองที่ศูนยกลางธุรกิจหลายแหง
เขตที่ 1 หมายถึง ยานศูนยกลางเศรษฐกิจของชุมชน
เขตที่ 2 หมายถึง ยานสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ที่ตั้งกองทหาร
เขตที่ 3 หมายถึง ยานที่อยูอาศัยของผูมีรายไดต่ํา
เขตที่ 4 หมายถึง ยานที่อยูอาศัยของผูมีรายไดปานกลาง
เขตที่ 5 หมายถึง ยานที่อยูอาศัยของผูมีรายไดสูง
ทฤษฎีการใชที่ดินแบบนี้ เนนที่จุดมุงหมายของการสรางเสนทางการขนสงใน
การเชื่อมศูนยกลางธุรกิจตาง ๆ ของชุมชนเขาดวยกัน โดยที่ระบบการขนสงนี้ชี้ใหเห็นถึงการใชจายและ
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การลงทุนจํานวนมหาศาลโดยชุมชน ซึ่งจะนําไปสูความสําเร็จหรือความลมเหลวของการพัฒนาหรือ
เปลี่ยนแปลงการใชที่ดินในเมืองได คําถามที่สําคัญมีอยูวาการตัดสินใจเกี่ยวกับสถานที่ตั้งของระบบการ
ขนสงควรเปนตัวกําหนด (มีมากอน) การพัฒนา หรือวาควรสนองความตองการของประชาชนซึ่งได
พยายามอพยพเขาไปอาศัยในพื้นที่นั้น ๆ แลว ในทางปฏิบัติมีความเปนไปไดทั้ง 2 กรณี แตจะมีขอดีและ
ขอเสียตางกันกลาวคือ ในกรณีแรกทําการตัดถนนในที่ดินรกรางวางเปลา ขอดีคือ อาจทําไดงายแตมี
ขอเสีย คือ ตองเสียตนทุนสูง และเมื่อเสร็จแลวอาจจะไมมีใครอยากเขาไปอยูในที่นั้นก็ได สวนกรณีที่สอง
เปนการตัดถนนในที่ชุมชนที่มีผูคนหนาแนน ขอดีตรงกับความตองการของประชาชน สวนขอเสีย การ
บริหารงานทําไดยากมาก ในบางพื้นที่ไมมีถนน (สายหลัก) และไมมีคนอาศัยอยูกอนเลย แตอาจมีการ
เรียกรองจากกลุมผลประโยชน สรางแรงกดดันเพื่อใหนักการเมืองและนักวางแผนการขนสงจัดสรร
เงินทุนมาสรางถนนสายหลักนี้ ซึ่งผลที่ตามมา คือจะเปนประโยชนอยางงามตอเจาของที่ดินในเขตพื้นที่
นั้น (อางในนันทิวัฒน พงษเจริญ, 2535 : 17 – 19)
2.3 แนวความคิดในการเลือกที่อยูอาศัยในเมือง
ปจจัยแหลงที่ตั้ง เชน ภูมิอากาศ ระดับคาครองชีพในภูมิภาค และบริการสาธารณูปโภค
ของชุมชนจะมีอิทธิพลอยางมากตอการเลือกแหลงที่อยูอาศัยของคนเราระหวางภูมิภาค แตเมื่อมีการ
ตัดสินใจเขาไปอยูในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งแลว ปจจัยเหลานี้จะมีอิทธิพลนอยมากตอการตัดสินใจเลือก
แหลงที่อยูอาศัยของเราภายในภูมิภาคหนึ่ง ๆ หรือภายในเมืองหนึ่ง ๆ เพราะในการเลือกถิ่นที่อยูอาศัย
ภายในเมืองใดเมืองหนึ่ง คนเรามักจะพิจารณา 2 ปจจัย คือ
2.3.1 การเขาถึงแหลงการจางงานและการติดตอสัมพันธดานอื่น ๆ ซึ่งวัดดวยระยะเวลา
ที่ตองใชไปในการเดินทาง การเขาถึงแหลงการจางงานและการติดตอสัมพันธอื่น ๆ วัดดวยเวลาและ
ตนทุนที่เสียไปในการเดินทางจากที่อยูอาศัยไปยังที่ทํางานรวมทั้งเวลาที่ตองใชในการเดินทางไปซื้อของ
ซึ่งทําใหตองพิจารณาถึงแหลงที่ตั้งรานคาปลีก และศูนยการคาที่อยูในบริเวณนั้น การเดินทางไปโรงเรียน
ของบุตร การเดินทางไปพักผอนหยอนใจอื่น ๆ
2.3.2 คุณภาพที่ตั้ง โดยพิจารณาจากชุมชนเพื่อนบานและสภาพแวดลอมคุณภาพชุมชน
ที่อยูอาศัยและเพื่อนบาน มีความสําคัญตอการเลือกที่อยูอาศัยซึ่งจะแตกตางกันไปตามรสนิยมของแตละ
คน แตสวนใหญแลวคนเราพอใจในความเงียบสงบ เนื้อที่กวางขวาง มีความเปนอยูเหมือนกัน นอยคนนัก
ที่จะพอใจ ที่จะอยูอาศัยในบริเวณที่มีคนอยูหนาแนน นอกจากจะมีความไดเปรียบในแงที่งายตอการ
เดินทางหรือการมีบริการอื่นมาชดเชย
John F. Kain (Horod Carter 1962:1975) กลาวถึง ปจจัยดานระยะทางไปยัง
แหลงงานมีผลตอที่ตั้งของที่อยูอาศัยวามีความสัมพันธกับระดับรายได กลาวคือ ระยะทางในการเดินทาง
ไปทํางานจะเพิ่มขึ้นตามระดับรายไดผูมีรายไดสูงที่ทํางานอยูในบริเวณศูนยกลางเมือง สวนผูที่มีรายไดต่ํา
จะเดินทางไปทํางานในระยะทางที่ใกลกวา และอาศัยอยูในบริเวณแหลงงานโดยไมคํานึงวาแหลงงานจะ
อยูที่ใด
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Park Burgess and Mckenzie (Warner Z. Hirch 1973:53 – 54) ไดศึกษาเรื่อง
การเลือกที่ตั้งของที่อยูอาศัยภายในเมืองโดยเฉพาะ ผลของการศึกษาไดพบความสัมพันธของระดับรายได
กับการเลือกที่อยูอาศัย กลาวคือ ผูที่มีรายไดต่ําจะอาศัยอยูใกลกับใจกลางเมือง สวนผูที่มีรายไดสูงจะเลือก
อาศัยอยูบริเวณชานเมืองหางไกลออกไป เนื่องจากผูมีรายไดสูงตองการบานที่มีบริเวณมากและราคาที่ดิน
บริเวณชานเมืองมีราคาถูกกวา นอกจากนี้ยังมีอากาศดีกวา
Brain J.L Berry and Frank E. Horton (Murphy 1975:436) ไดเสนอวา
ปจจัยพื้นฐานที่กําหนดการเลือกที่อยูอาศัยมี 3 ประการ คือ
1) ราคาหรือคาเชาที่พักอาศัย
2) ชนิดของที่พักอาศัย
3) ที่ตั้งของที่พักอาศัย
ปจจัยทั้ง 3 ประการนี้มีความสัมพันธควบคูไปกับเหตุผลสวนตัวในการเลือกที่
พักอาศัยของแตละบุคคล เชน จํานวนเงินที่บุคคลพอใจที่จะใชจายสําหรับที่อยูอาศัยซึ่งขึ้นอยูกับรายได
นอกจากนี้ยังขึ้นอยูกับสถานภาพสมรสและขนาดครอบครัวหรือวิถีทางในการดําเนินชีวิต ซึ่งจะมีผลตอ
ชีวิตของชุมชนที่ตองการจะอยู สถานที่ทํางาน รวมทั้งระยะทางจากบานไปยังแหลงงานดวย
Brain Goodal (Brain Goodal 1974:151-161) กลาวถึงหลักเกณฑในการเลือกที่
อยูอาศัยวาผูอาศัยจะพิจารณาคุณสมบัติของที่อยูอาศัย 3 ประการ คือ
1) ลักษณะของบาน ไดแก ความเกาใหมของบาน ขนาดของบานที่เหมาะสม
กับขนาดของครอบครัว และคุณสมบัติของสวนประกอบภายในบาน
2) ลักษณะของชุมชน ผูอยูอาศัยมักจะเลือกบริเวณที่อยูอาศัยที่มีสภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคมเหมือนกับตนเอง
3) ความสัมพันธของที่ตั้งนั้น ๆ กับพื้นที่โดยรอบ ไดแก ความสะดวกในการ
เดินทางไปยังแหลงงาน ยานการคา อุตสาหกรรม และการติดตอสัมพันธกับกิจกรรมที่เกี่ยวของ
แตในทางปฏิบัติ ปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอการเลือกที่อยูอาศัย ไดแก
1) รายได เขากล า วว า รายได ค วามพอใจ และการเลื อ กที่ อ ยู อ าศั ย จะมี
ความสัมพันธกันยิ่งขึ้น เมื่อรายไดของผูอยูอาศัยมากขึ้นเทาใดโอกาสของการเลือกชนิดของบานที่ตั้งและ
ความพอใจในสิ่งที่ชอบก็จะไดรับการตอบสนองมากขึ้นเทานั้น
2) การเข าถึ ง แหลง งาน อาจจะมี อิ ทธิพ ลต อ การกระจายตั ว ของประชากร
มากกวาปจจัยอื่น ๆ ครอบครัวจะตองพิจารณาระหวางความสะดวกในการเขาถึงแหลงงานของหัวหนา
ครอบครัวกับความเปนไปไดหลาย ๆ ดานที่เกี่ยวกับคาใชจายในการเดินทางจากบานที่ไปทํางาน ราคา
ที่ดินที่เหมาะสม ความตองการดานอื่น ๆ ในการติดตอกับเมืองและสิ่งที่พอใจตาง ๆ
3) สภาพครอบครัว การที่มีเด็กในครอบครัวมีผลสะทอนตอการใชพื้นที่ของ
ครอบครัว ยิ่งมีเด็กมากเทาไรก็ยิ่งเปนเครื่องกระตุนใหตองการบานที่มีพื้นที่ขนาดใหญนอกจากนี้บริเวณที่
มีโรงเรียนที่มีมาตรฐานดานการศึกษาดีตั้งอยู จะเปนบริเวณที่ไดรับความสนใจในการเลือกเปนที่ตั้งของที่
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อยูอาศัยมากขึ้น สวนครอบครัวที่ไมมีเด็กมักชอบความสะดวกสบายในการเขาถึงสิ่งซึ่งนาพอใจของเมือง
และพอใจที่จะมีบานที่มีพื้นที่เล็กกวาซึ่งตั้งอยูบริเวณใจกลางของเมือง
4) ปจจัยอื่น ๆ รายไดและการเขาถึงแหลงงานไมใชปจจัยเดียวเทานั้นที่จํากัด
ขอบเขตแนนอนวาผูอยูอาศัยจะอยูในบริเวณพักอาศัยไดโดยเฉพาะ การแบงแยกผิวเชื้อชาติและชนชั้น ก็มี
ผลตอการเลือกที่อยูอาศัยเชนกัน
Jay Siegel (Hirch 1973:56 – 57) ไดกลาวถึงหลักเกณฑในการเลือกที่อยูอาศัย
วามีปจจัยที่สําคัญอยู 3 ประการ คือ
1) ความสะดวกในการเขาถึง (Accessibility)
2) คุณภาพของสิ่งแวดลอม เชน ลักษณะทางสังคมของชุมชน สภาพแวดลอม
ทางธรรมชาติ บริการสาธารณะสําหรับชุมชน ความพึงพอใจที่ไดรับจากที่ตั้งนั้นเปนตน
3) ลักษณะที่ดินที่ใชในการปลูกบานทําเลที่ตั้ง
William Alonso (Murphy 1975:435) กลาววาการเลือกบริเวณที่อยูอาศัยใน
เมืองมีความสัมพันธกับราคาที่ดิน กลาวคือบริเวณใจกลางเมืองราคาที่ดินจะสูงกวาบริเวณอื่น ๆ ดังนั้นการ
สรางที่อยูอาศัยในเมืองจึงจําเปนตองลงทุนสูงในขณะเดียวกันราคาที่ดินจะคอย ๆ ลดลงตามระยะทางที่
หางออกไปจากตัวเมือง ทําใหการลงทุนดานที่อยูอาศัยลดลงดวย แตราคาที่ดินยังผันแปรกับคาขนสงคือ
ระยะทางไกล ราคาที่ดินถูกลงก็จริง แตจะตองเสียคาใชจายในการเดินทางสูงขึ้น ดังนั้นผูที่มีรายไดสูง
ยอมมีโอกาสเลือกที่อยูนอกเมือง ขณะที่ผูที่มีรายไดต่ําตองอาศัยอยางแออัดในเมือง Alonso ไดกลาว
สรุปวา การเลือกบริเวณที่อยูอาศัย ควรพิจารณาปจจัย 3 ประการ คือ
1) ราคาของที่พักอาศัย ซึ่งสัมพันธกับรายไดและความสามารถในการจา ย
สําหรับที่อยูอาศัยนั้น
2) รูปแบบของที่อยูอาศัย ที่กอใหเกิดความพอใจแกผูอยูอาศัยซึ่งจะสัมพันธ
กับขนาดครอบครัวสถานภาพสมรสดวย
3) ที่ตั้งของที่อยูอาศัยจะสัมพันธกับสภาพแวดลอมและระยะหางจากที่ทํางาน
ดวย
การพิจารณาในการเลือกที่อยูอาศัยของผูอยูอาศัยนั้น จะขึ้นอยูกับปจจัยทาง
เศรษฐกิจและสังคมของผูใชแรงงานเอง เชน ระดับรายได ราคาหรือคาเชา ที่พักอาศัยราคาที่ดินความ
สะดวกในการเขาถึงแหลงงาน หรือการอยูใกลแหลงงานและลักษณะของชุมชน เชน บริเวณที่ผูอยูอาศัยมี
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมเหมือนกัน รวมทั้งลักษณะความสัมพันธกับพื้นที่โดยรอบ เชน การเขาถึง
ของที่อยูอาศัยในยานการคา อุตสาหกรรม และการใชที่ดินและประเภทอื่น ๆ เปนตน
ดังนั้นจึงสรุปไดวาการกระจายตัวของประชากรในพื้นที่พักอาศัย โดยทั่วไป
ผูกพันกับการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจของกิจกรรมการผลิตและการบริโภค ตําแหนงที่ตั้งของที่พัก
อาศัย แสดงความคงตัวของพื้นที่ซึ่งผูกพันกับคาเดินทางประจําวันซึ่งเปนสวนเสียประโยชนสําหรับผูพัก
อาศัยและครอบครัวกับราคาคาเชาของที่พักอาศัยหรือกรรมสิทธิ์ที่ดิน คาใชจายนอยที่สุดของคาเดินทาง
ประจําวัน ยอมนําไปสูความพอใจสูงสุดสําหรับที่พักอาศัย ซึ่งยอมหมายถึงทําเลที่ตั้งที่มีความสะดวกใน
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การเขาถึงสูงสุดดวยเชนกัน ในลักษณะของชุมชนเมืองของไทย การเลือกที่ตั้งของการพักอาศัยมีความ
ผูกพันกับเสนทางคมนาคมและโอกาสทางเศรษฐกิจของที่ตั้งในการแสวงหารายไดตอบแทนจากพื้นที่อีก
สวนหนึ่ง ลักษณะของที่พักอาศัยมีสวนผูกพันกับความสามารถในการเขาถึง และโอกาสทางเศรษฐกิจของ
ที่ดินตําแหนงนั้น ๆ
สําหรับแนวความคิดเกี่ยวกับการเลือกที่ตั้งที่พักอาศัยของผูมีรายไดสูงมีการ
ศึกษาวิจัยของ ศุภฤกษ มัลลิกามาลย (2524) ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการใชที่ดินเพื่อที่พักอาศัยในประเทศ
กําลังพัฒนาและแนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมในการเลือกที่พักอาศัยของประชากรมาทดสอบและ
คนหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับปรากฏการณของที่พักอาศัยที่พัฒนาโดยภาคเอกชนในกรุงเทพมหานคร โดย
ทดสอบจากกลุมประชากรรายไดตาง ๆ กัน ในพื้นที่เขตปทุมวัน พระโขนง และบางกะป ไดขอสรุป
เกี่ยวกับพฤติกรรมในการเลือกที่พักอาศัยของประชากรรายไดสูง ดังนี้
1) อรรถประโยชนของประชากรรายไดสูงเกิดจากการที่ไดมีแหลงที่พักอาศัย
อยูใกลศูนยกลาง ตองการเสียเวลาในการเดินทางนอยที่สุด และมีขนาดพื้นที่อาคารพักอาศัยใหญ
2) ประชากรรายได สู ง มี เ วลาเป น ข อ จํ า กั ด ในการเลื อ กแหล ง ที่ พั ก อาศั ย
ประชากรกลุมนี้ตองการจะลดเวลาที่เสียไปโดยเปลาประโยชน ซึ่งไดแก เวลาในการเดินทางเพื่อเพิ่มเวลา
ใหแกเวลาที่จะตองใชทํางานหรือพักผอน ประชากรรายไดสูงจะเลือกที่พักอาศัยอยูใกลศูนยกลาง
3) เพื่อใหเกิดอรรถประโยชนตามตองการ ประชากรที่มีรายไดสูงยินดีที่จะอยู
ในที่พักอาศัยที่มีขนาดที่ดินเล็กลง (อางในนันทิวัฒน พงษเจริญ, 2535 : 19 – 24)
2.4 แนวความคิดในการอยูรวมกัน
แนวความคิดในการอยูรวมกันตามทฤษฎีมนุษยนิเวศนวิทยา (Harry W. Richardson
1969:170 – 175) กลาววา เมืองเปนสภาพแวดลอมตามธรรมชาติของมนุษย สวนการเติบโตของเมืองจะ
เปนผลมาจากแรงผลักดันของการแขงขันทางเศรษฐกิจ เนื่องจากสังคมมีความซับซอนมากขึ้นสําหรับ
เศรษฐกิจที่มีการพัฒนาแลว ชุมชนที่มีความเหมาะสมก็คือเมือง พลังสามประการจะเปนตัวอธิบายวา
เงื่อนไขตาง ๆ ทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นและดําเนินไปไดอยางไรภายในเมืองและชุมชนโดยทั่วไป
ประการแรก ก็คือ การพึ่งพาซึ่งกันและกันขั้นพื้นฐานของมนุษยที่ตองเขามาอยูรวมกัน
ในชุมชน เพราะตองใชปจจัยพื้นฐานบางอยางรวมกัน เชน การแบงงานกันทําในชุมชน เมืองเปนผลของ
การปรับตัวเพื่อความอยูรอดภายใตแรงกดดันของการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ประการที่สอง การตั้งหลักแหลงภายในเมืองเปนเหตุผลทางเศรษฐกิจการที่มนุษยตั้ง
หลักแหลงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (รวมทั้งกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรม) ในที่ใดที่หนึ่งก็เพื่อที่จะ
ตอบสนองวัตถุประสงคทางเศรษฐกิจของพวกเขา
ประการที่สาม อุปสรรคดานระยะทางเปนตัวชักจูงใหแตละบุคคลเขามาอยูรวมอยาง
แออัดในกลางใจเมืองความโนมเอียงนี้ทําใหมีการแขงขันสําหรับที่ตั้งในใจกลางเมืองมากขึ้น และเปนผล
ทําใหราคาที่ดินและคาเชาที่ดินสูงขึ้น และการจราจรในใจกลางเมืองคับคั่งมากขึ้น ดังนั้นผูที่เขามาอยูใน
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ใจกลางเมืองจะตองเปรียบเทียบระหวางความจําเปนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของเขากับการที่ตนทุนสูง
กวาเหลานั้นในการอยูในใจกลางเมือง (อางในนันทิวัฒน พงษเจริญ, 2535: 25)
2.5 แนวความคิดเรื่องทําเลที่ตั้งของที่อยูอาศัย
นักทฤษฎีหลายทานไดทําการศึกษาเกี่ยวกับทําเลที่ตั้งของที่อยูอาศัยวาจะตองพิจารณา
ถึงปจจัยดังตอไปนี้
2.5.1 การเดินทาง (Lowdow Wingo, 1961) ไดใหความสําคัญตอการเดินทางมากที่สุด
เนื่องจากไดศึกษาพบวามีครัวเรือนที่ยายที่อยูอาศัยเขาสูแหลงงานเปนจํานวนมาก ทั้งนี้เพื่อความสะดวก
และลดคาใชจายในการเดินทางลง จนกระทั่งพบแหลงทําเลที่ตั้งใหม และจํานวนเงินที่สามารถประหยัด
ไดจากการเดินทางที่ลดลง ซึ่งจะสัมพันธกับจํานวนพื้นที่ดินที่ลดลง (Brian Goodall, 1975) มีความเห็นวา
การเลือกที่ตั้งของที่อยูอาศัยนั้นจะตองมีความสะดวกในการเดินทางเขาถึงแหลงบริการตาง ๆ โดยเฉพาะ
ใกลแหลงงานและใกลโรงเรียนของบุตรหลาน โดยควรจะมีที่ตั้งอยูติดถนนสายสําคัญ หรือสถานีรถไฟ
ซึ่งจะมีความไดเปรียบในดานทางเขามากกวาที่ตั้งที่อยูหางจากสิ่งอํานวยสะดวกพื้นฐานเหลานี้ (Brain
Boodall, 1972) ในความเห็นของ (Barrie Needham,1977) ใหเหตุผลในการรวมตัวของยานพักอาศัยวา
เกิดขึ้นจาก ประการ ที่หนึ่งความสะดวกในการเขาถึง (Accessibility) ผูอยูอาศัยสะดวกในการเดินทางไป
ทํางาน ศึกษาจับจายซื้อของ และติดตอธุรกิจทําใหยานพักอาศัยจะจับตัวตามแนวเดินทางคมนาคม และ
กระจายตัวรอบ ๆ ศูนยกลางธุรกิจ รานคา ที่ทํางาน และสถานศึกษานั้น ๆ ประการที่สอง การประหยัด
ดวยปจจัยนอก (External Economics) การจับตัวดังกลาวมีผลดีทําใหประหยัดคาใชจายเรื่องการใชบริการ
สาธารณูปโภคของเมืองได
2.5.2 สิ่งแวดลอม (Jay Siegel, 1970) ใหความเห็นวาการเลือกที่ตั้งที่อยูอาศัยตอง
พิจารณาถึงคุณภาพสิ่งแวดลอ ม เชน ลักษณะดานสังคมของชุมชน สภาพแวดลอมทางธรรมชาติการ
บริการทางสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (K.J. Buttan,1976) เสนอวาองคประกอบในการเลือกบริเวณ
ที่พักอาศัยประการหนึ่ง คือ นอกเหนือจากความจําเปนที่ตองมีสิ่งแวดลอมที่ดีแลวความรูสึกสนิทสนมกับ
เพื่อนบานก็เปนสิ่งสําคัญเชนกัน และ (William H. Claire, 1975) ไดกลาววาการเลือกที่ตั้งของที่อยูอาศัย
นอกจากควรมีสิ่งแวดลอมที่ดีแลว ควรจะปลอดจากภัยธรรมชาติ เชน น้ําทวม แผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด
เปนตน
2.5.3 การบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (Brain Goodal) กลาววา การบริการ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเมืองที่ไมเทาเทียมกันจะมีผลตอการเลือกที่ตั้งที่อยูอาศัยของผูมี
รายไดสูง และการบริการสาธารณะพื้นฐานตาง ๆ นี้จะเปนตัวนําใหเกิดการพัฒนาพื้นที่ โดยเฉพาะยาน
ชานเมือง (William H. Claire, 1973) สนับสนุนวาการเลือกทําเลที่ตั้งที่อยูอาศัยที่ดีควรมีแหลง
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่อํานวยความสะดวกแกชุมชนนอกเหนือจากมีสภาพแวดลอมที่ดี และ
สะดวกในการเดินทางแลว
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ในสภาพปจจุบัน การเลือกที่ตั้งที่อยูอาศัย ผูอยูอาศัยมักจะคํานึงถึงความใกล
และสะดวกในการติดตอกับแหลงงาน และธุรกิจของเมือง เพื่อความสะดวกในการติดตอ และเดินทางทํา
ใหคนสวนหนึ่งที่มีความพรอม หรือความสามารถทางการเงินเลือกจะพักอาศัยในยานธุรกิจของเมือง โดย
อาจจะเปนบานที่สอง และมีบานที่พักอาศัยชวงเสาร อาทิตย อีกหลังหนึ่งในยานชานเมืองเพื่อบรรยากาศ
และคุณภาพชีวิตที่ดีกวา
ดวยเหตุนี้การใชที่ดินเพื่อพักอาศัยในเมือง จึงสัมพันธกันระหวางการใชที่ดิน
เพื่อพักอาศัยกับที่ดินในเมืองที่มีจํานวนนอยและราคาสูง ทําใหการใชที่ดินเพื่อพักอาศัยตองคํานึงถึงความ
เหมาะสมกับราคาที่ดินกอใหเกิดรูปแบบของอาคารชุดพักอาศัยขึ้น
2.6 แนวความคิดความสัมพันธระหวางที่อยูอาศัยและที่ทํางาน
จากการศึกษาความสัมพันธระหวางที่อยูอาศัยและที่ทํางาน พบวามีการเดินทางระหวาง
ที่อยูอาศัยกับที่ทํางานเปนประจําในปริมาณสูง ทําใหเกิดการใชที่ดินในประเภทตาง ๆ กัน มีผูศึกษาและ
วิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางที่อยูอาศัยกับที่ทํางาน ดังนี้คือ
Berry & Hortan, 1970 ไดศึกษาการเดินทางไปทํางานของประชากรในเมือง
โดยพยายามศึกษา ถึงตําแหนงของแหลงงาน กับตําแหนงของประชากรที่เดินทางมายังแหลงงานนั้น ๆ
ทําใหทราบถึงปจจัยที่กําหนดรูปแบบของการเดินทางมี 3 ลักษณะดังนี้ คือ
2.6.1 เสนทางคมนาคมและระยะทางที่อยูอาศัยที่อยูใกลเสนทางคมนาคมจะสามารถ
เดินทางไดสะดวกรวดเร็วและลดระยะเวลาในการเดินทางลง
2.6.2 อาชีพการงานและรายได พบวาประชากรที่มีรายไดดีจะมีระยะทางในการเดินทาง
ไปทํางานเปนระยะทางที่ไกลกวา และจะยึดที่อยูอาศัยในเขตชานเมืองที่อยูใกลถนนหลักหรือทางดวน ทํา
ใหสามารถเดินทางไดสะดวก สวนผูมีรายไดนอยจะเลือกอยูอาศัยใกลที่ทํางาน โดยพยายามลดเวลาและ
คาใชจายในการเดินทางลงใหเหลือนอยที่สุด มาเดินทางโดยบริการขนสงสาธารณะ โดยสรุปการเดินทาง
จะใชระยะทางสั้นกวาผูมีรายไดดี
2.6.3 ลั ก ษณะทางเชื้ อ ชาติ ข องประชากร ทํ า ให เ กิ ด การรวมกลุ ม ทางเชื้ อ ชาติ แ ละ
วัฒนธรรมไปตั้งที่ อยูอาศัยเปนกลุมกอนในสวนหนึ่งของเมือง ทําใหปริมาณการเดินทางไปทํางานใน
ยานนั้นของเมืองมีปริมาณสูงตามไปดวย
จากการศึกษาของ (Yeh & Lee, 1975) พบวาดัชนีความพอใจตอปจจัยเกี่ยวกับ
สภาพแวดลอมของที่ตั้ง ซึ่งประกอบดวยความใกลของระยะทางกับสถานที่ตางๆ เชน ที่ทํางานโรงเรียน
ของบุตรหลานมีคาสูง
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2.7

แนวความคิดผลกระทบทางดานจิตวิทยาของผูอยูอาศัยในอาคารสูง

อาคารสูงเปนรูปแบบใหมของบานเมืองเรา ทําใหมีการศึกษารวบรวมถึงพฤติกรรมการ
อยูอาศัยและผลกระทบทางดานจิตวิทยาของผูอยูอาศัยนอยมาก ในที่นี้จึงขอนําเอกสารการศึกษาของ
ชาวตางประเทศมากลาว โดยพบวาลักษณะทางกายภาพของอาคารสูงที่เปนอาคารพักอาศัยจะมีผลกระทบ
ทางดานจิตวิทยาตอผูอยูอาศัยตาง ๆ กัน ดังนี้ คือ
2.7.1 (Reynolds & Nicholson, 1996) ไดทําการสํารวจจากผูที่อยูอาศัยในอาคารพัก
อาศัยทางสูงในประเทศอังกฤษ พบวา ภาพพจนที่ดีในการอยูอาศัยในอาคารสูง คือ ไมคอยมีเสียงรบกวน
ทัศ นี ย ภาพสวยงาม บรรยากาศดี มี ค วามเป น ส ว นตั ว แต ใ นด า นลบ พบว า การอยู อ าศั ย ในอาคารสู ง
ครอบครัวที่มีเด็กจะไมชอบเนื่องจากเกรงกลัวอันตรายที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะในครอบครัว ที่มีเด็กอายุต่ํา
กวา 5 ขวบ และปญหาเกี่ยวกับลิฟต ความคลองตัวในการใชงาน ระยะเวลารอลิฟต เปนตน
2.7.2 (Abernethy, James J., 1970) ศึกษาถึงพื้นฐานของความตองการทางดานจิตวิทยา
ทางสังคมของมนุษยแลวนําเอาแนวความคิดและทฤษฎีตาง ๆ มาใชในงานออกแบบสรุปเปนหัวขอได
ดังนี้ คือ
1) ความเปนสังคม (Community) ควรออกแบบใหมีสถานที่สําหรับการพบปะ
กันบางของกลุมผูอยูอาศัย เพื่อสรางความสัมพันธและสังคมที่ดี
2) ความเปนสวนตัว (Privacy) เปนสิ่งสําคัญที่ตองคํานึงถึงความสงบและเงียบ
เปนสิ่งที่ผูอยูอาศัยตองการอยางยิ่ง หองพักอาศัยควรออกแบบใหมีมุมมองที่ดีและมีความเปนสวนตัวดวย
3) ความปลอดภัย (Security) การอยูอาศัยตองคํานึงถึงความปลอดภัยในดาน
ตาง ๆ ทั้งในชีวิตและทรัพยสิน เชน การแยกการสัญจรของคนและรถออกจากกัน การมีอุปกรณรักษา
ความปลอดภัย เชน ทีวีวงจรปด ยามรักษาการณตลอด 24 ชั่วโมง เปนตน
4) การควบคุมเสียง (Noise Control) ควรควบคุมเสียงเพื่อใหสัมพันธกับความ
เปนสวนตัวทั้งเสียงรบกวนจากภายในและภายนอกโครงการ เชน เสียงจากหองเครื่องลิฟต เสียงขยะหลน
ในชองทิ้งขยะ เสียงรบกวนจากการจราจร เปนตน
2.7.3 (Chan, Ping – Chiu, 1975) ไดทําการศึกษาถึงพฤติกรรมใน การอยูอาศัยในอาคาร
ชุดในเกาะฮองกง สรุปไดวา
1) กอใหเกิดปญหาในการปรับตัวใหเขากับสังคมใหม (Difficulty in Social
Adjustment) กลาวคือ ผูพักอาศัยไมสามารถเลือกเพื่อนบานที่มีความคลายคลึงในสภาพสังคมเดิม ที่
เหมือนหรือคลายกับตนได ทําใหคนที่มีพื้นฐานทางสังคม วัฒนธรรม และความคิดอานตางกันมากอยู
รวมกัน ยอมกอใหเกิดปญหาความไมเขาใจกัน และไมสามารถเขากันได
2) ความลําบากในการเลี้ยงดูเด็ก (Difficulty in Raising Children) การอยูอาศัย
ในอาคารสูง (อาคารชุดพักอาศัย) เด็กไมสามารถวิ่งเลนหรือสงเสียงดังตามธรรมชาติของเด็กได และการ
ใชอุปกรณอาคาร เชน ลิฟต เด็กเล็กอายุต่ํากวา 5 ขวบ ไมสามารถใชลิฟตโดยลําพัง ปุมกดตําแหนงชั้นที่
ลิฟตจะจอดอยูสูง เด็กที่ซนอาจหลงติดในลิฟตได รวมทั้งการที่จะใหเด็ก ๆ ออกไปเลนขางนอกหองพักก็
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จะตองมีคนไปคอยดูแลดวย เนื่องจากสนามเด็กเลนมักอยูคนละสวนกับพื้นที่หองพัก และเมื่อเด็กโตขึ้น
ถาไมมีพื้นที่ที่เปนสวนหยอมและสนามเด็กเลนใหเด็กไดใช เด็กวัยรุนเหลานี้ก็จะออกไปสรางปญหานอก
บานได (Goodstadt, 1945 – 1963)
3) การขาดความเปนสวนตัว (Lack of Privacy) คนฮองกงสวนใหญจะทํางาน
นอกบานรับประทานอาหารนอกบาน ทําใหสูญเสียความเปนสวนตัวมากกวาคนตะวันตก พวกเขาไมชอบ
การสอดรูสอดเห็นของเพื่อนบาน อันจะเปนการลดความเปนสวนตัวที่มีนอยของเขาลงไปอีก ความ
คิดเห็นของครอบครัวที่อาศัยในอาคารสูงกลาวไดวา “ที่พักอาศัยเปนสิ่งสําคัญมากที่สุดในชีวิต เพราะวา
เมื่อเราทํางานนอกบานเมื่อกลับบานยอมตองการความเปนสวนตัวมากที่สุด” จากความเห็นที่จะเห็นไดวา
ตามความคิ ด ของเขาอาคารพั ก อาศั ย ก็ ค วรจะใช เ พื่ อ อาศั ย ไม ต อ งการความพลุ ก พล า น รวมทั้ ง สิ่ ง
แปลกปลอมอยางเชน สํานักงานที่มีคนแปลกหนามาติดตองาน ซึ่งจะทําลายความเปนสวนตัวของอาคาร
ลง
4) Cappon, Daniel (1972) ไดศึกษาถึงสภาพของผูอาศัยในอาคารสูงสรุปไดวา
เด็ก ๆ จะไมสามารถวิ่งเลนหรือใชเสียงไดเต็มที่ และไมคอยมีสังคมกับเพื่อนบานสวนเด็กวัยรุนก็จะมี
ความเบื่อหนายอยากออกไปขางนอกอาคาร โดยมากจะมีความรุนแรงและแข็งกระดาง แมบานสวนใหญ
มักจะกังวลใจเมื่อลูก ๆ ของเขาไปเลนที่สนาม โดยที่เขาไมสามารถดูแลหรือมองเห็นไดจากชองหนาตาง
หองครัว หรือระเบียง รวมถึงผูที่อาศัยในชั้นสูง ๆ ขึ้นไปจะมีเพื่อนบานนอยกวาพวกที่อยูในชั้นที่ต่ํากวา
จากการศึกษาทางดานพฤติกรรมที่เกี่ยวกับจิตวิทยาตาง ๆ ดังที่ไดกลาวถึง
ขางตนนั้น พอสรุปรวมถึงขอดี ขอเสีย ของการอยูอาศัยในอาคารสูงไดดังนี้
ขอดี
1. ไมมีเสียงรบกวนจากภายนอกมากนัก
2. ทิวทัศน และบรรยากาศดี
3. มีความเปนสวนตัวมากขึ้น
4. มีความสะดวกเพราะมีคนคอยดูแล
ขอเสีย
1. เสียงรบกวนจากหองเครื่องลิฟต ชองทิ้งขยะ และหองขางเคียง ทําใหเกิดความเครียด
2. ชั้นสูงจะมีเพื่อนบานนอยกวาชั้นลาง
3. ขาดความเปนสวนตัว ถาโครงการนั้นมีความหนาแนนมากเกินไป
4. ครอบครัวที่มีเด็กจะไมชอบ เนื่องจากความปลอดภัยและความสะดวกในการดูแล
เด็ก (อางในสมพงษ หิรัญศักดิ์, 2536: 13-19)
2.8 แนวความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจตอการดูแลจัดการชุมชน
แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจตอการดูแลจัดการชุมชน Button (1976) ไดกลาวไววาผู
อยูอาศัยมีความตองการใหที่อยูอาศัยของตนนั้นไดรับการดูแลจัดการชุมชน โดยเฉพาะในดานความมั่นคง
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ปลอดภัย (Need for shelter and security) อันเปนผลสืบเนื่องมาจากความสลับซับซอนของกายภาพ สังคม
และความย่ําแยของศีลธรรม จึงทําใหมนุษยมีความตองการปกปองอันตรายจากภัยตาง ๆ ที่อาจเกิดจาก
ธรรมชาติหรือภัยคุกคามจากมนุษย โดยวิธีการสรางหรือออกแบบ โครงสรางที่สามารถปกปองคุมกันได
เชน มีระบบปองกันอัคคีภัย ใชวัสดุที่ปองกันไฟ ระบบปองกันการเกิดอาชญากรรม หรือวิธีอื่น ๆ ที่ทําให
ผูอยูอาศัยรูสึกวามั่นคงปลอดภัยในทรัพยสินของตน (อางในวัชราภรณ ฤทธิพงษ, 2541: 16)
2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.9.1 ผลงานวิจัยที่นาจะเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิตของคุณวิเชียร วรรณะพาหุน ภาควิชาเคหะการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2537) เรื่อง “ปจจัย
การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ หรื อ เช า ที่ อ ยู อ าศั ย ของชาวเอเชี ย ตะวั น ออก ที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตทํ า งานในเขต
กรุงเทพมหานคร”
ผลที่ไดจากการศึกษา (วิเชียร วรรณะพาหุน, 2537)
จากการวิจัยกลุมชาวเอเชียตะวันออกที่เขามาประกอบอาชีพซึ่งเปนคนตางดาว
กลุมใหญนั้นในภาพรวมโดยทั่วไปในลักษณะการอยูอาศัยเพื่อนําไปใชประโยชนตอการพัฒนาสภาพที่อยู
อาศัยโดยเฉพาะในเมืองซึ่งคนกลุมนี้อาศัยกันมากไดดังนี้
1. การพัฒนาสภาพของที่อยูอาศัยเปนสิ่งสําคัญที่ควรคํานึงถึงโดยเฉพาะขนาด
เนื้อที่ที่อยูอาศัยและคุณภาพภายในสวนตัวของที่อยูอาศัย อันไดแก หองครัว หองรับแขก หองคนใช
ระเบียงอางอาบน้ํา เปนตน หรือกลาวอีกนัยหนึ่งประโยชนใชสอยของที่อยูอาศัยมีมาก
2. สิ่งอํานวยความสะดวกที่เปนสวนกลางของที่อยูอาศัย เชน ยาม ที่จอดรถ
ลิฟต สระวายน้ํา สนามกีฬาหรือพักผอน ปรากฏวาไมไดเปนขอคํานึงหลักของกลุมชาวเอเชียตะวันออก
3. ชาวเอเชียตะวันออกที่เขามาประกอบอาชีพมีจํานวนมากที่เขามาพรอมกับคู
สมรสซึ่งอาจรวมถึงเด็กดวย ทําใหมีความจําเปนตองแสวงหาที่อยูอาศัยที่มีขนาดใหญพอสมควร
4.
ลักษณะการครอบครองที่อยูอาศัยประเภทอาคารชุดยังปริมาณความ
ตองการพอสมควรสังเกตไดจากผูที่ครอบครองโดยเปนเจาของมีจํานวนรอยละรองจากที่อยูอาศัยประเภท
บานเดี่ยวซึ่งมีอัตรารอยละมากที่สุด สวนผูที่ครอบครองโดยการเชามีจํานวนรอยละรองจากอพารทเมนต
ซึ่งมีรอยละมากที่สุด
5. สิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะในละแวกที่อยูอาศัย อันหมายถึงความ
สะดวกในการเขา ถึงสิ่ งตอ ไปนี้ เชนการไปจั บจ ายซื้ อขาย บริก ารทางการแพทย การคมนาคมขนส ง
สถานศึกษาสถานดับเพลิง และสวนสาธารณะ เปนสิ่งที่สรางความพึงพอใจของชาวเอเชียตะวันออก
ที่เขามาประกอบอาชีพ
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6. ระยะเวลาเดินทางเขาถึงศูนยกลางธุรกิจและเขาถึง (ไปและกลับ) ที่ทํางานที่
สรางความพึงพอใจมีคาเฉลี่ยประมาณ 40 นาที และ 60 นาที ตามลําดับ ขณะที่ผูที่ไมพึงพอใจมีคาเฉลี่ย
ประมาณ 51 นาที และ 67 นาที ตามลําดับ ซึ่งไมแตกตางกันมากนัก
2.9.2 ผลงานวิจัย วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิตของคุณประกิจ ชยันตธีระศิลป ภาค
วิชาเคหการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2541) เรื่อง “การตัดสินใจซื้ออาคารชุดในเขตกรุงเทพมหานครของ
คนตางดาวระหวางปพ.ศ. 2535 – 2539
ผลที่ไดจากการศึกษา (ประกิจ ชยันตธีระศิลป, 2541)
1. ระยะเวลาที่ตองดําเนินชีวิตอยูในประเทศไทย เปนปจจัยสําคัญที่สงผลทํา
ใหคนตางดาวคิดที่จะซื้อที่อยูอาศัยในประเทศไทย โดยอาจสงผลมาจากหลาย ๆ ปจจัย เชน คนตางดาว
บางคนที่มีความชอบวิถีความเปนอยูแบบไทยจึงสงผลตอความตองการมีครอบครัวที่เปนคนไทย หรือ
คนตางดาวสนใจเขามาลงทุนทําใหมีภาระตองดูแลกิจการที่เมืองไทย เปนตน
2. ขอแตกตางในกระบวนการซื้อของคนตางดาวที่มาจากในเอเชียและนอก
เอเชียนั้น ที่เห็นไดชัด คือ
- คนตางดาวที่มาจากในเอเชียจะไดรับขอมูลดานที่อยูอาศัยจากเพื่อน
เปนสวนใหญ สวนคนตางดาวจากนอกเอเชียจะไดรับขอมูลดานที่อยูอาศัยจากบริษัทนายหนาเปนสวน
ใหญ
- คนตางดาวที่มาจากในเอเชียจะดําเนินการซื้อที่อยูอาศัยจากเจาของ
โครงการเปนสวนใหญ สวนคนตางดาวจากนอกเอเชียจะดําเนินการซื้อที่อยูอาศัยจากบริษัทนายหนาเปน
สวนใหญ
- นอกจากปจจัยหลักดานทําเลที่ตั้งแลวจะเห็นวาคนตางดาวที่มาจาก
ในเอเชียจะมีปจจัยในการซื้อที่อยูอาศัยที่จะเนนไปในทางมูลคาเปนหลัก สวนคนตางดาวจากนอกเอเชียจะ
เนนไปในทางประโยชนใชสอยเปนหลัก
- คนตางดาวที่มาจากในเอเชียจะชําระการซื้อที่อยูอาศัยแบบจายครั้ง
เดียวเปนสวนใหญ ซึ่งอาจมีเหตุผลเพื่อการตอรองดานราคาหรือเงื่อนไขอื่น ๆ แตคนตางดาวจากนอก
เอเชียจะชําระการซื้อที่อยูอาศัยแบบชําระเปนเงินดาวนบางสวนที่เหลือทําสินเชื่อกับธนาคารเปนสวนใหญ
จากขอแตกตางที่กลาวมา ชี้ใหเห็นถึงวิถีการดําเนินชีวิต วาคนตางดาวที่มาจากในเอเชีย
มักจะเปนแบบแผนที่เปนลักษณะของนักการคา, นักเสี่ยงหรือนักพนัน แตคนตางดาวจากนอกเอเชีย มักจะ
เปนแบบแผนที่เปนลักษณะของการวางแผนลวงหนา, การแกปญหาลวงหนา, ความตรงไปตรงมา ถึงแมวา
จะมีคาใชจายที่สูงกวา โดยการหาตัวกลางเขามาจัดการเพื่อใหไดสิ่งที่ตรงกับความตองการ
3. ดานปจจัยสําคัญที่สงผลตอการตัดสินใจซื้ออาคารชุด อันดับแรกคือ “ทําเลที่ตั้ง”
ของอาคารชุดที่อยูใกลกับที่ทํางาน รองลงมาคือ คุณภาพของวัสดุและการกอสราง การกอสรางแลวเสร็จ
พร อ มที่ เ ข า อยู ไ ด ทั น ที สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกภายในโครงการ ความสวยงามของอาคาร พื้ น ที่ แ ละ
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ประโยชนใชสอย ราคา การใหบริการติดตอกับทางหนวยงานราชการ ชื่อเสียงของเจาของโครงการมีคน
สัญชาติเดียวกันอาศัยอยูในโครงการเดียวกัน เจาของโครงการเปนสัญชาติเดียวกัน และมูลคาในอนาคต
ตามลําดับ
4. ดานความพึงพอใจของคนตางดาวที่ซื้ออาคารชุดในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาสวน
ใหญมีความพึงพอใจ โดยเฉลี่ยอยูในระดับดีหรือระดับสูง
5. ในการพัฒนาที่อยูอาศัยประเภทอาคารชุดในประเทศไทย ถือวาอยูในระดับที่คน
ต า งชาติ ย อมรั บ ได ทั้ ง ในด า นการออกแบบและการก อ สร า ง ดั ง นั้ น เพื่ อ รองรั บ การพั ฒ นาและการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต รัฐบาลควรที่จะมีการวางแผนระยะยาวดานที่อยูอาศัยเพื่อเปนแนวทางในการ
พัฒนาและการจัดการใหเกิดความสงบสุข ความยุติธรรม และความปลอดภัยในเวลาเดียวกัน

บทที่ 3
ลักษณะทั่วไปของโครงการ
ในการศึกษานี้ได เลือกโครงการอพารทเมนตชื่อ “บานสวนพลู” เปนโครงการที่ใชใน
การศึกษาวิจัย บานสวนพลู มีรายละเอียดและขอมูลดังนี้
1. ที่ตั้งโครงการ เลขที่ 200 ซอยพัฒนสิน ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร
ขนาดที่ดิน 1 ไร 3 งาน 90.5 ตารางวา
พื้นที่อาคารทั้งหมด 28,150 ตารางเมตร แบงเปนพื้นที่สวนกลาง 12,549.96 ตาราง
เมตร พื้นที่หองชุด 15,600.04 ตารางเมตร
2. ลักษณะอาคาร
2.1 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 22 ชั้น 1 หลัง
2.2 จํานวนหอง 51 หอง
ชั้น 4 – 19 หองละ 3 หองนอน แบงเปน
- หองชุด Type A มีพื้นที่ทั้งหมด 295.22 ตารางเมตร รวม 16 หอง
- หองชุด Type B มีพื้นที่ทั้งหมด 285.10 ตารางเมตร รวม 16 หอง
- หองชุด Type C มีพื้นที่ทั้งหมด 285.10 ตารางเมตร รวม 16 หอง
ชั้น 20 – 21 หองละ 4 หองนอน แบงเปน
- หองชุด Duplex Type A มีพื้นที่ทั้งหมด 597.24 ตารางเมตร รวม
1 หอง
- หองชุด Type B มีพื้นที่ทั้งหมด 578.04 ตารางเมตร รวม 1 หอง
- หองชุด Type C มีพื้นที่ทั้งหมด 578.04 ตารางเมตร รวม 1 หอง
2.3 ที่จอดรถ 3 ชั้น รวม 105 คัน แบงเปน
- ชั้น 2 จอดรถได 20 คัน
- ชั้น G จอดรถได 38 คัน
- ชั้น B จอดรถได 47 คัน
3. สิ่งอํานวยความสะดวกทั้งหมดอยูที่ชั้น 3 ของอาคารไดแก
- หองสนุกเกอร
- หองสควอช
- หองออกกําลังกาย
- หองเกมส
- สระวายน้ํา
- หองซาวนา (ชาย และหญิง)
- หองจัดเลี้ยง

23

4.
5.
6.
7.
8.
9.

- สนามเทนนิส (อยูบริเวณใกลอาคาร)
- สนามเด็กเลน (อยูบริเวณใกลอาคาร)
- สนามบาสเกตบอล (อยูบริเวณใกลอาคาร)
เปดดําเนินการ16 มิถุนายน พ.ศ. 2536 (ค.ศ. 1993)
Architects 49 เปนบริษัทออกแบบอาคาร
P49 & Associates เปนบริษัทออกแบบตกแตงภายใน
Construction & Engineering Service Co., Ltd. เปนบริษัทกอสราง
บริษัท เอส ที เอ็ม เอส จํากัด เปนบริษัทบริหารจัดการอาคาร
หองพักมี 3 แบบ คือ หองพัก Type A, Type B และ Type C

ตารางที่ 3.1 แสดงพื้นที่ใชสอยของหองพัก Type A
ประเภทของหอง
พื้นที่ (ตรม.)
หองนอนใหญ
40.12
หองนอนเล็กที่ 1
27.63
หองนอนเล็กที่ 2
25.54
หองรับแขก
90.49
หองครัว
20.16
หองน้ํา
3.39
หองแมบาน
13.20
ระเบียง
74.69
รวม
295.22

รอยละ
13.59
9.36
8.65
30.65
6.83
1.15
4.47
25.30
100

ตารางที่ 3.2 แสดงพื้นที่ใชสอยของหองพัก Type B และ C
ประเภทของหอง
พื้นที่ (ตรม.)
รอยละ
หองนอนใหญ
44.86
15.73
หองนอนเล็กที่ 1
35.25
12.36
หองนอนเล็กที่ 2
26.13
9.17
หองรับแขก
119.28
41.84
หองครัว
24.75
8.68
หองน้ํา
7.38
2.59
หองแมบาน
11.84
4.15
ระเบียง
15.61
5.48
รวม
285.10
100
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ตารางที่ 3.3 แสดงพื้นที่ใชสอยของหองพัก Type A (Duplex)
ประเภทของหอง
พื้นที่ (ตรม.)
ชั้นบน (ชั้นที่ 21)
หองนอนใหญ
76.03
หองนอนเล็กที่ 1
37.715
หองนอนเล็กที่ 2
24.72
หองนอนเล็กที่ 3
24.72
หองเก็บของ
8.00
ระเบียง
89.7
โถง
41.135
ชั้นลาง (ชั้นที่ 20)
หองครัว
21.573
หองทานอาหาร
39.12
หองทํางาน
25.895
หองน้ํา
6.25
หองแมบาน
13.44
หองเก็บของ
12.125
หองรับแขก
74.44
ระเบียง
80.337
โถง
22.04
รวม
597.24

รอยละ
12.73
6.31
4.14
4.14
1.34
15.02
6.89
3.61
6.55
4.34
1.05
2.25
2.03
12.46
13.45
3.69
100

ตารางที่ 3.4 แสดงพื้นที่ใชสอยของหองพัก Type B และ C (Duplex)
ประเภทของหอง
พื้นที่ (ตรม.)
รอยละ
ชั้นบน (ชั้นที่ 21)
หองนอนใหญ
61.36
10.62
หองนอนเล็กที่ 1
28.45
4.92
หองนอนเล็กที่ 2
35.27
6.10
หองนอนเล็กที่ 3
33.8
5.85
หองเก็บของ
7.91
1.37
ซักลาง
17.00
2.94
ระเบียง
66.88
11.57
โถง
42.27
7.31
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ประเภทของหอง
ชั้นลาง (ชั้นที่ 20)
หองครัว
หองทานอาหาร
หองทํางาน
หองน้ํา
หองแมบาน
หองเก็บของ (ใน)
หองเก็บของ (นอก)
หองรับแขก
ระเบียง
ซักลาง
โถง
รวม

พื้นที่ (ตรม.)

รอยละ

29.68
40.42
20.88
3.63
13.89
5.46
6.25
71.02
53.17
17.33
23.37
578.04

5.13
6.99
3.62
0.63
2.4
0.94
1.08
12.29
9.20
3.00
4.04
100

10. ขอมูลของชาวตางชาติที่พักอาศัย ณ บานสวนพลู ในปจจุบันมีชาวตางชาติอาศัยอยู
ที่บานสวนพลูจํานวน 47 ครอบครัว สามารถจําแนกตามสัญชาติไดดังตารางที่ 3.5
ตารางที่ 3.5 ชาวตางชาติที่พักอาศัยบานสวนพลู จําแนกตามสัญชาติ ณ เดือนธันวาคม 2545
สัญชาติ
จํานวน
รอยละ
อเมริกัน
13
28
ฝรั่งเศส
12
26
เบลเยี่ยม
3
6
อังกฤษ
7
15
ออสเตรเลีย
5
11
แคนาดา
1
2
สวิส
2
4
อิตาเลี่ยน
1
2
ฟนแลนด
1
2
โมร็อคโค
1
2
ญี่ปุน
1
2
รวม
47
100
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แผนภูมิที่ 3.1 แสดงชาวตางชาติพักอาศัยที่บานสวนพลู จําแนกตามสัญชาติ
2
โมรอคโค , 1 สวิส ,

ญี่ปุน , 1

ออกสเตรเลียน , 5

อเมริกา , 13

อังกฤษ, 7
เบลเยี่ยม , 3
แคนาดา , 1

1 1
,น
ฟนอิแลนด
ตาเลี่ย
,
ฝรั่งเศส , 12

11. สถานที่สําคัญที่อยูโดยรอบบานสวนพลู (ภาพที่ 3.2)
ประกอบดวยโรงเรียนนานาชาติ ดังนี้
1) International Community School
2) Alliance Francise
3) Garden International School
4) Learning Home International Kindergarten
5) Harrow International School
6) Rainbow International School
7) Noody School
ประกอบดวยโรงพยาบาล ดังนี้
1) Saintlouis Hospital
2) Bangkok Christian Hospital
3) Chulalongkorn Hospital
4) Lertsin Hospital
5) Mahasak Hospital
6) BNH Hospital
7) Bumrungrad Hospital
ประกอบดวยหางสรรพสินคา ดังนี้
1) Cental Silom
2) Silom Complex
3) Robinson Silom
4) Makro
5) Cental Rama III
6) Lotus Rama III
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7) Robinson Bangrak
8) The Emporium Tower
9) Villa Supermarket
10) Central Chidlom
12. บทสรุปของขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูจัดการอาคาร บานสวนพลู
ผลที่ ไ ด จ ากการสั ม ภาษณ ผู จั ด การอาคาร บ า นสวนพลู สามารถนํ า มา
ประมวลผลถึงปจจัยในแงมุมตาง ๆ ที่ชาวตางชาติใชในการเชาอพารทเมนทไดดังนี้ คือ
12.1 ลักษณะกายภาพ
ชาวตางชาติจะคํานึงถึงที่ตั้งของอพารทเมนทเปนหลักใหญ ในขณะที่
ใหน้ําหนักของความปลอดภัยที่ดีทั้งภายในและบริเวณรอบที่ตั้งของอาคาร และความรมรื่น ความสงบของ
บรรยากาศในบริเวณใกลเคียงที่พักอาศัย
ในส ว นของสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกนั้ น ชาวต า งชาติ ต า งให
ความสํ า คั ญ ของกี ฬ าที่ ส ามารถประกอบกิ จ กรรมในเชิ ง สั น ทนาการร ว มกั น ได ทั้ ง ครอบครั ว ได แ ก
สระวายน้ํา
สําหรับในสวนของผังและประโยชนการใชสอยของพื้นที่ ภายใน
หองพักตลอดจนทิศทางของหองพักและความสูงของหองพักนั้น ชาวตางชาติสวนใหญตองการปริมาณ
ของหองพักเพื่อประโยชนของการใชสอยมากกวาจํานวนของพื้นที่ที่มีอยูของแตละหอง หากแตในกรณีที่
สามารถเลือกทั้งทิศและชั้นไดในเวลาเดียวกัน ชาวตางชาติอยากไดหองที่ไมหันหนาเขาหาดวงอาทิตย
และอยูบนชั้นที่ไมสูงเกินไป แตในกรณีที่ตองเลือกอยางใดอยางหนึ่งนั้น ชาวตางชาติใหน้ําหนักของการ
หลีกเลี่ยงความรอนกอน
12.2 การบริการ
ชาวตางชาติทุกคนชมชอบในอัธยาศัยของพนักงานที่แสดงออกถึง
ความจริงใจการใหบริการอยางเปนกันเอง แตในขณะเดียวกันอยากใหปรับปรุงในเรื่องของความลาชาใน
ดานการบริการ
12.3 สังคมของผูอยูอ าศัย
ชาวตางชาติสวนใหญที่พักอาศัยบานสวนพลู นั้นจะอยูในวัย 30 ปขึ้น
มีบุตรอายุแรกเกิดถึง วัยรุน แตสวนใหญจะเปนเด็ กเล็กศึ กษาอยู ระดับอนุบาลและประถมศึกษา การ
ตัดสินใจเชาที่พักอาศัยจะใชเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห นิยมการสังสรรคระหวางในกลุมของเพื่อนสนิท
และอยูรวมกันเปนครอบครัว
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12.4 คาเชา
ชาวตางชาติที่พักอาศัยที่บานสวนพลูไมไดใหน้ําหนักของปจจัยใน
เรื่ อ งค า เช า มากนั ก เนื่ อ งด ว ยได รั บ การสนั บ สนุ น เรื่ อ งของค า เช า จากองค ก รต น สั ง กั ด ในกรณี ที่ เ งิ น
สนับสนุนดังกลาวไมเพียงพอ ก็มีความพรอมที่จะรับผิดชอบตอคาใชจายดังกลาวไดดวยเหตุผลที่มีรายได
ต อ เดื อ นในเกณฑ ที่ สู ง มาก การเลื อ กที่ อ ยู ที่ นี้ ส ว นใหญ ป ระมาณ 70 % ผ า นทางบริ ษั ท นายหน า
อสังหาริมทรัพย สวนที่เหลือจะมาติดตอดวยตนเอง
12.5 การตัดสินใจ
ชาวตางชาติสวนใหญจะใชเวลาตัดสินใจเชาหลังจากมาชมโครงการ
แลวประมาณ 1 – 2 สัปดาห ดวยเหตุผลเกรงวาหองที่ตองการจะมีผูอื่นเชาไปกอน
12.6 ปจจัยที่สงผลในการเลือก
ชาวตางชาติสวนใหญเลือกที่อยูอาศัยที่นี่โดยพิจารณาถึง ทําเลซึ่งใกล
โรงเรียนบุตร
13. บทสรุปสัมภาษณของผูพัฒนาโครงการบานสวนพลู
จากบทสัมภาษณผูพัฒนาโครงการบานสวนพลูสามารถสรุปไดวาความคิดใน
การพัฒนาโครงการบานสวนพลูนั้นมีสาเหตุจากปจจัยของความพรอมของพื้นที่ดินที่จะใชในการพัฒนา
โครงการที่มีอยูแลว ศักยภาพของทําเลที่อยูในยานศูนยกลางธุรกิจ และความเชื่อมั่นวายังมีอุปสงคของ
พื้ น ที่ พั ก อาศั ย ของลู ก ค า ชาวต า งประเทศในระดั บ บนอยู เ ป น จํ า นวนมาก กลุ ม เป า หมายคื อ ผู บริ ห าร
ระดับสูงทั้งของหนวยงานเอกชน ราชการหรือองคการระหวางประเทศ โดยกําหนดระดับราคาคาเชาตาม
ราคาตลาด
โดยเนนรูปแบบการออกแบบใหมีจํานวนหองพัก (unit) นอยหองในแตละชั้น
ขนาดพื้นที่ของหอง มีพื้นที่กวาง และแตละหองพักมี 3 หองนอน และ 4 หองนอน (Duplex)
สิ่งอํานวยความสะดวกตองมีครบครัน สิ่งแวดลอมตองดี มีพื้นที่สีเขียว การ
รักษาความปลอดภัยตองเขมงวดทั้งตัวอาคาร ตลอดจนบริเวณใกลเคียง
ป จ จั ย ที่ มี ส ว นให ที่ พั ก อาศั ย นี้ ป ระสบผลสํ า เร็ จ คื อ ทํ า เลที่ ตั้ ง และ
สภาพแวดลอมโดยรอบของอาคาร
กลาวอีกนัยหนึ่งไดวา ผูพัฒนาโครงการไดทําการศึกษาถึงความตองการของผู
พักอาศัยและสรางความพรอมเพื่อตอบสนองความตองการดังกลาวไดดี
โดยเหตุ ที่ ว า การสร า งที่ พั ก อาศั ย นั้ น อาจจะไม ส ามารถตอบสนองในเชิ ง
ผลตอบแทนที่เปนกอบเปนกําในระยะสั้น หากแตเปนการลงทุนที่คุมคาเพื่อผลระยะยาวที่ไมรูจบ ทั้งนี้ยัง
ตองขึ้นอยูกับปจจัยของการรักษาคุณภาพของสินคาที่เปนที่พักอาศัยใหอยูในสภาพที่ดีตลอดไปดวย
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ภาพที่ 3.1 แสดงแผนผังที่ตั้งบานสวนพลู

สัญลักษณ
แสดงที่ตั้งบานสวนพลู

แสดง
ที่ตั้งบานสวนพลู จังหวัดกรุงเทพฯ
ภาพที่
3.1
มาตราสวน
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ภาพที่ 3.2 แสดงตําแหนงที่ตั้งของสถานที่สําคัญที่อยูโดยรอบบานสวนพลู

แสดง
สัญลักษณ

ตําแหนงที่ตั้งของสถานที่สําคัญที่อยู
โดยรอบบานสวนพลู

แสดงที่ตั้งบานสวนพลู
ภาพที่

3.2
มาตราสวน
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14. ภาพรายละเอียดของบานสวนพลู

ภาพที่ 3.3 แสดงประตูหนาทางเขาบริเวณโครงการ

ภาพที่ 3.4 แสดงถนนภายในบริเวณโครงการ
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ภาพที่ 3.5 แสดงถนนภายในกอนถึงบานสวนพลู

ภาพที่ 3.6 แสดงประตูทางเขาบานสวนพลู
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ภาพที่ 3.7 แสดงบานสวนพลู

ภาพที่ 3.8 น้ําตกหนาบานสวนพลู
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ภาพที่ 3.9 แสดงประตูทางเขาตัวอาคารใชรหัสผาน

ภาพที่ 3.10 แสดงลอบบี้ชั้นลาง
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ภาพที่ 3.11 แสดงลิฟทลอบบี้

ภาพที่ 3.12 แสดงประตูหนาหอง
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ภาพที่ 3.13 แสดงประตูทางเขาหองของแมบาน

ภาพที่ 3.14 แสดงหองนอน
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ภาพที่ 3.15 แสดงบริเวณทานขาว

ภาพที่ 3.16 แสดงหองครัว
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ภาพที่ 3.17 แสดงหองน้ํา

ภาพที่ 3.18 แสดงวิวเมืองจากระเบียง
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ภาพที่ 3.19 แสดงวิวเมืองจากระเบียง

ภาพที่ 3.20 แสดงหองออกกําลังกาย
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ภาพที่ 3.21 แสดงสระวายน้ํา

ภาพที่ 3.22 แสดงสระวายน้ํา (จากมุมสูง)
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ภาพที่ 3.23 แสดงหองสนุกเกอร

ภาพที่ 3.24 แสดงหองเกมส
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ภาพที่ 3.25 แสดงหองสควซ

ภาพที่ 3.26 แสดงหองซาวนาแยกชาย/หญิง
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ภาพที่ 3.27 แสดงหองจัดเลี้ยง

ภาพที่ 3.28 แสดงสนามเทนนิส
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ภาพที่ 3.29 แสดงสนามบาสเกตบอล

ภาพที่ 3.30 แสดงสนามเด็กเลน
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ภาพที่ 3.31 แสดงสนามเด็กเลน

ภาพที่ 3.32 แสดงที่จอดรถ

บทที่ 4
บทสัมภาษณ
ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนชาวตางชาติชาวตะวันตก พักอาศัยอยูใน
หองขนาด 3 หองนอน จํานวน 15 ราย โดยผูวิจัยไดทําการสัมภาษณตามประเด็นตาง ๆ ดังนี้

1.
2.
3.
4.

ดานกายภาพ
สภาพสังคม
คาเชา
การตัดสินใจ

จากการสัมภาษณตามประเด็นตาง ๆ ขางตน ผูวิจัยไดสรุปจากผูใหสัมภาษณแตละคน
ดังตอไปนี้
ผูใหสัมภาษณลําดับที่ 1 (สัมภาษณวันที่ 8 กุมภาพันธ 2546 ระยะเวลา 40 นาที)
ขอมูลสวนตัวโดยยอ
ผูใหสัมภาษณลําดับที่ 1 เปนหัวหนาครอบครัวชาวฝรั่งเศส ทํางานตําแหนง President
ของบริษัท Total Fina Elfe E&P Thailand ซึ่งทําธุรกิจเกี่ยวกับน้ํามัน มีสํานักงานอยูที่ถนนวิภาวดีรังสิต
หางจากที่พัก 14 กิโลเมตร
ผูใหสัมภาษณคนดังกลาวนี้มีสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยดวยกันในหอง 14A (ผังอยู
ภาคผนวก ข) พื้นที่ขนาด 295.22 ตารางเมตร อีก 3 คน อันประกอบดวย ภรรยาซึ่งเปนแมบาน และบุตรซึ่ง
อยูในวัยศึกษาระดับประถมจํานวนทั้งสิ้น 2 คน คนที่ 1 เพศชาย อายุ 9 ป คนที่ 2 เพศหญิง อายุ 7 ป เรียน
อยูที่โรงเรียนสมาคมฝรั่งเศส ซอยเย็นอากาศ ซึ่งอยูหางจากที่พัก 800 เมตร โดยทุกวันรถโรงเรียนจะไปสง
และรับกลับ
1. ดานกายภาพ
(ก) หองพัก
โดยสวนตัวตองการหองพักที่มีหองนอน 5 หอง ดวยเหตุผลเพราะมี
สมาชิกอยู 4 คน โดยใหมีหองนอนของพอแม 1 หอง หองนอนของบุตรทั้ง 2 คนละหอง และอยากมีหอง
สํารองในกรณีที่มีแขกมาเยี่ยมยังสามารถจัดใหพักได สําหรับอีกหองเพื่อใชเปนหองทํางาน
ครอบครั ว นี้ ใ ห ค วามสํ า คั ญ แก ห อ งนอน ห อ งครั ว ห อ งน้ํ า และ
หองนั่งเลน ตามลําดับ เหตุที่ใหความสําคัญกับหองนอนเปนอันดับแรก เพราะเปนหองที่ตนเองสามารถใช
พักผอนอยางจริงจังและมีความเปนสวนตัว สวนหองครัวชอบเพราะมีขนาดกวางขวางดี สวนหองน้ําและ
หองนั่งเลนก็มีขนาดที่พอเหมาะเปนที่นาพอใจ
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(ข) อาคาร
ผูใหสัมภาษณไดกลาววา ตนเองชอบพักอาศัยในอาคารสูงระหวาง
10-20 ชั้น (ปจจุบันพักอยูชั้นที่ 14) เนื่องจากชอบสัมผัสกับทิวทัศนรอบขาง โดยสวนตัวมีความคิดวาความ
สูงของตัวอาคารนั้นมีสวนชวยใหการพักอาศัยนาอยูยิ่งขึ้น ผูใหสัมภาษณไดกลาวอีกดวยวา บางทีที่ตนเอง
ชอบอาจเกิ ด จากความเคยชิ น จากการเดิ น ทางไปทํ า งานในที่ ต า ง ๆ อยู บ อ ย ๆ และต อ งเช า อาศั ย
อพารทเมนต จึงเกิดความคุนเคยในการพักอาศัยในอาคารสูง สวนสภาพภายนอกอันเกี่ยวของกับอายุของ
ตัวอาคารที่พักอาศัยนั้น ตนเองไมไดใหความสําคัญเทาไรนัก แตจะดูปจจัยทางดานอื่น ๆ มากกวา เชน
สวนโดยรอบและบริเวณขางเคียงของอาคารที่พักอาศัย ความปลอดภัยของตัวที่พักอาศัยและบริเวณ
ภายนอกรอบ ๆ ที่ พั ก ซึ่ ง ตนเองและครอบครั ว ก็ ช อบระบบการรั ก ษาความปลอดภั ย ของที่ นี่ เช น มี
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยเดินตรวจตราตลอด 24 ชั่วโมง เปนตน ทั้งนี้ยังไดดูปจจัยทางดานสันทนา
การและสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ ที่ตอบสนองความตองการของทุกคนในครอบครัว เชน มีหองออก
กําลังกายใหตนเอง และมีสระวายน้ําใหตนเองและครอบครัว เปนตน
2. สภาพสังคม
(ก) การอยูรวมกันของชนชาติเดียวกัน
การอยูรวมกันของคนที่มีชนชาติเดียวกันนั้น ไมไดเปนปจจัยในการ
เลือกที่พักอาศัยสําหรับตัวผูใหสัมภาษณและครอบครัว เพราะในการตัดสินใจเลือกเชาแตละครั้ง ตนเอง
ไดดูปจจัยอื่น ๆ ดังที่กลาวมาขางตน แตเมื่อไดเขามาอยูแลว และถามีชนชาติเดียวกันอาศัยอยู ก็อาจทํา
ความรูจักและถามากพอก็อาจจะรวมกลุมกันเพื่อทํากิจกรรมรวมกัน
(ข) กิจกรรมของครอบครัว
กิจกรรมสวนใหญของครอบครัว คือ การนําบุตรไปวายน้ําที่สระวาย
น้ําที่ชั้น 3 หรือพาออกมาวิ่งเลนในสนามเด็กเลนที่จัดไวขาง ๆ บริเวณอาคารที่พักอาศัย ซึ่งไมคอยมี
รถยนตแลนไปมาและมีตนไมมาก ถาตนเองมีเวลาจะชอบใชหองออกกําลังกาย
(ค) การเดินทางของผูพักอาศัย
ปจจัยอีกอยางที่เลือกที่อยูอาศัยนั้น จะคํานึงถึงความสะดวกสบายและ
ความปลอดภัยของคนในครอบครัวเปนหลัก อาทิเชนบุตรสามารถเดินทางไปกลับโรงเรียนถึงที่พักไดโดย
ใชระยะเวลาไมนาน เพื่อลดอัตราการเสี่ยงตาง ๆ ที่อาจจะเกิดจากการใชรถใชถนน และภรรยาสามารถ
ออกไปทําธุระสวนตัวไดโดยสะดวก เชน ชอปปง (เซ็นทรัลชิดลม หรือเอ็มโพเรี่ยม) และในสวนตัวนั้น
ตนเองสามารถใชเวลาไมมากนักในการเดินทางไปและกลับจากที่พักไปที่ทํางาน สวนใหญผูใหสัมภาษณ
ใชทางดวนดานเลียบแมน้ํา
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(ง) ความปลอดภัยของสมาชิกในครอบครัว
ผู ใ ห สั ม ภาษณ ไ ด เ น น ความสํ า คั ญ ในเรื่ อ งของความปลอดภั ย ของ
สมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะบุตรเปนอันดับแรก ดังนั้นปจจัยการพักอาศัยและการเดินทางเขาออกของ
สมาชิกในครอบครัวจะตองไวใจในดานความปลอดภัยในระดับที่ดีระดับหนึ่ง ซึ่งโครงการนี้มีเจาหนาที่
รักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง มีประตูหลายชั้นกวาจะเขาถึงหองพักได
3. คาเชา
ความสําคัญในเรื่องคาเชา ผูใหสัมภาษณไมคอยใหความสําคัญมากเทาไร เนื่อง
ดวยบริษัทที่ตนเองทํางานดวยนั้นเปนคนออกคาใชจายดานคาเชา ซึ่งปจจุบันจายอยู 120,000 บาทตอเดือน
สวนคาเชาที่เหมาะสมนั้น ผูใหสัมภาษณคิดวาควรอยูระหวาง 110,000-120,000 บาทตอเดือน เพราะใน
ความเห็นสวนตัวเปนราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของที่อยูที่เพียบพรอมดวยสิ่งอํานวยความสะดวก และ
อยูในทําเลที่ดี ซึ่งใกลโรงเรียนบุตร และทางดวน
4. การตัดสินใจ
(ก) ระยะเวลาที่ใชในการเลือกที่พักอาศัย
ใชเวลาประมาณ 1 สัปดาห ในการตัดสินใจและเลือกเชาที่พักอาศัย
เพราะอยากไดที่อยูถาวรโดยเร็ว ไมชอบอยูโ รงแรมเปนเวลานานเพราะมีบุตรที่ยังเล็ก
(ข) จํานวนโครงการที่เปรียบเทียบ
ไดเลือกดูมากกวา 4 แหง โดยใชเวลาประมาณ 1 สัปดาห เนื่องดวยไม
ตองการที่จะอยูที่โรงแรมนาน ๆ เพราะไมไดใหความรูสึกถึงความเปนบานแกครอบครัวเขา อีกทั้งเนื้อที่มี
จํากัดในโรงแรมไมเหมาะสําหรับบุตรที่ยังเล็ก ตนเองและภรรยาตองการใหบุตรมีที่วิ่งเลนที่ปลอดภัยกวา
ที่โรงแรม เหตุผลที่ไมเลือกโครงการแรก ๆ เพราะบางแหงไมชอบผังหองที่ดูคับแคบ กลาวคือ 3 หองนอน
พื้นที่ประมาณ 200 ตารางเมตร บางแหงไมชอบที่สนามเด็กเลนอยูใกลทางเขาออกตัวอาคารมีรถวิ่งเขา
ออกตลอดเวลา ซึ่งไมปลอดภัยสําหรับเด็กเล็ก บางแหงอยูในซอยลึก และสภาพอาคารเกา
(ค) แหลงที่มาของขอมูลของที่พักอาศัย
ได รั บ ข อ มู ล เบื้ อ งต น จากเพื่ อ นร ว มงานเป น ผู แ นะนํ า ที่ นี่ และเมื่ อ
ไดเปรียบเทียบปจจัยตาง ๆ กับโครงการอื่น ๆ ที่ไปชมกอนหนานี้ จึงตัดสินใจเชาเพราะมั่นใจวาเปน
สถานที่ดีและเหมาะสําหรับเปนที่พักอาศัยในชวงที่ตองประจําอยูในประเทศไทย
(ง) ปจจัยในการเชาที่พักอาศัยสําหรับครอบครัว
จากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการเชาพักอาศัย สวนที่สําคัญที่สุดใน
การตัดสินใจเชา คือทําเลที่พักใกลโรงเรียนของบุตร ถัดลงไปคือ แหลงชอปปงและทางดวน สวนสิ่ง
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อํานวยความสะดวกอื่น ๆ ที่ชวยในการตัดสินใจเชา คือมีสระวายน้ํา สนามเด็กเลน หองออกกําลังกาย ที่
จอดรถ และการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
ผูใหสัมภาษณลําดับที่ 2 (สัมภาษณวันที่ 8 กุมภาพันธ 2546 ระยะเวลา 45 นาที)
ขอมูลสวนตัวโดยยอ
ผูใหสัมภาษณลําดับที่ 2 เปนหัวหนาครอบครัวชาวสวิส ทํางานตําแหนง AIS Project
Financial Controller ของบริษัท Nestle Products (Thailand) Co., Ltd. ทําธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหารมี
สํานักงานอยูบนถนนเพลินจิต หางจากที่พัก 4.5 กิโลเมตร
ผู ใ ห สั ม ภาษณ นี้ มี ส มาชิ ก ในครอบครั ว ที่ อ าศั ย ด ว ยกั น ในห อ งชุ ด 10B (ผั ง อยู ใ น
ภาคผนวก ข) พื้นที่ขนาด 285.10 ตารางเมตรอีก 4 คน อันประกอบดวย ภรรยาซึ่งเปนแมบาน และบุตรซึ่ง
อยูในวัยศึกษาระดับประถมจํานวนทั้งสิ้น 3 คน เปนเพศหญิงทั้ง 3 คน คนที่ 1 อายุ 11 ป คนที่ 2 อายุ 9 ป
และคนสุดทองอายุ 7 ป เรียนอยูที่โรงเรียนสมาคมฝรั่งเศส บริเวณซอยเย็นอากาศ ซึ่งอยูหางจากที่พัก 800
เมตร โดยรถโรงเรียนเปนผูรับและสง
1. ดานกายภาพ
(ก) หองพัก
รูปแบบการวางผังของหองตาง ๆ ในหองพัก ผูใหสัมภาษณไดให
ความสําคัญตอการวางผังหองที่ลงตัวในดานประโยชนใชสอยของหองที่ตองใชมาก ปจจุบันอยูหองพักที่
มีหองนอน 3 หอง ซึ่งตนเองคิดวาจํานวนหองเพียงพอสําหรับสมาชิกทั้งหมด 5 คน โดยมีหอง 1 หอง
สําหรับตนเองและภรรยา สวนที่เหลือใหเปนหองนอนของบุตรทั้ง 3 คน
ครอบครัวนี้ชอบและใหความสําคัญแก หองนอน มากที่สุด เพราะ
เปนหองที่ไดพักผอนมากที่สุด และมีความเปนสวนตัว รองลงมาชอบหองครัว เพราะชอบจัดงานเลี้ยง
บอย ๆ และสุดทายชอบหองนั่งเลน เพราะกวางขวางและมีลมพัดผานเย็นสบาย
(ข) อาคาร
ผู ใ ห สั ม ภาษณ ช อบอยู พั ก อาศั ย ในอาคารสู ง ระหว า ง 10-20 ชั้ น
ปจจุบันพักอยูชั้นที่ 10 เนื่องจากตองการชื่นชมกับวิวรอบ ๆ ขาง ทําใหเวลาที่พักอาศัยอยูรูสึกสบายไมอึด
อัด แตสําหรับสภาพภายนอกอันเกี่ยวของกับอายุของตัวอาคารที่พักอาศัยนั้น ตนเองคิดวามีสวนสําคัญแต
ป จ จั ย ด า นอื่ น ๆ มี ค วามสํ า คั ญ มากกว า เช น ความสงบร ม รื่ น ของที่ พั ก อาศั ย ความเป น ส ว นตั ว ของ
ครอบครัว ความปลอดภัยของทั้งตัวที่พักอาศัยและบริเวณภายนอกรอบ ๆ ที่พัก รวมไปถึงความสมบูรณ
แบบของปจจัยทางดานสันทนาการและสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ เชน มีสระวายน้ํา และสนามเทนนิส
เปนตน

50
2. สภาพสังคม
(ก) การอยูรวมกันของชนชาติเดียวกัน
ทางดานความคิดเห็นที่วา การอยูรวมกันของคนที่มีชนชาติเดียวกัน
นั้น ไมไดเปนปจจัยในการเลือกที่พักอาศัย แตการเลือกที่พักจะใชปจจัยอื่น ๆ ชวยการตัดสินใจ แตเมื่อมา
อยูที่นี่ ก็ไดมีการคบหาสมาคมกับคนในชนชาติเดียวกัน หรือชาติอื่น ๆ บาง
(ข) กิจกรรมของครอบครัว
กิจกรรมของครอบครัวนี้ที่ทําเปนประจํา คือ การนําบุตรซึ่งอยูในวัย
เด็ก ไปว ายน้ํ าที่ส ระว ายน้ํ า หรือ พามาวิ่ง เลนในสนามเด็ กเล นที่จั ดไว ขาง ๆ บริ เวณอาคารที่ พักอาศั ย
สวนตัวเองจะใชหองออกกําลังกาย อุปกรณการออกกําลังกายที่ใชประจําคือ ยกน้ําหนัก ลูวิ่งไฟฟา และ
ปนจักรยาน เปนตน
(ค) การเดินทางของผูพักอาศัย
การเลือกที่อยูอาศัยนั้น โดยใชปจจัยในการเดินทางมาชวยในการ
ตัดสินใจ จะคํานึงถึงความสะดวกสบายในการเดินทางของคนในครอบครัวเปนหลักใหญ อาทิเชน บุตร
ตองสามารถเดินทางไปกลับโรงเรียนถึงที่พักไดภายในระยะเวลาไมเกินครึ่งชั่วโมง สวนตนเองสามารถ
เดินทางไปทํางานไดดวยระยะเวลาอันสั้น และภรรยาสามารถออกไปทําธุระสวนตัวโดยสะดวก เชน ไป
ชอปปงซึ่งใกลที่พัก (เซ็นทรัล เอ็มโพเรี่ยม สยามดิสคอฟเวอรี่เซ็นเตอร) เปนตน
(ง) ความปลอดภัยของสมาชิกในครอบครัว
ปจจัยเรื่องความปลอดภัยของสมาชิกในครอบครัวนั้นเปนสิ่งสําคัญ
มาก โดยเฉพาะบุตรตองอาศัยอยูอยางปลอดภัย ดังนั้นการตัดสินใจเชาพักอาศัย ตนเองและภรรยาตอง
เปรียบเทียบศึกษาระบบความปลอดภัย จนกระทั่งไวใจไดในระดับที่ดีระดับหนึ่ง โดยอาจดูจากการตรวจ
ตราการเขาออกของผูเขามาในโครงการจากประตูหนา และการเขาออกในตัวอาคาร เปนตน
3. คาเชา
สวนปจจัยคาเชานั้น ผูใหสัมภาษณไมคอยไดใหความสําคัญมากนัก เนื่องดวย
บริษัทที่ทํางานดวยนั้นเปนคนออกคาใชจายดานคาเชา ปจจุบันจายคาเชา 98,000 บาทตอเดือน สําหรับคา
เชาที่โดยสวนตัวที่คิดวาเหมาะสมนั้น ไมควรเกิน 110,000 บาทตอเดือน ซึ่งจัดไดวาเปนอัตราที่สูงใน
ตลาดแลว
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4. การตัดสินใจ
(ก) ระยะเวลาที่ใชในการเลือกที่พักอาศัย
ใชเวลาประมาณ 1-2 เดือน ในการตัดสินใจและเลือกที่พักอาศัยแหงนี้
เนื่องจากผูใหสัมภาษณไมรีบรอน อยากหาที่พักไดถูกใจจริง ๆ แลวจึงยาย อีกทั้งไมคอยมีเวลามากนักใน
การหาที่พักเพราะยุงอยูกับงานในชวงแรก ๆ ที่ยายมาอยูประเทศไทย
(ข) จํานวนโครงการที่เปรียบเทียบ
ผูใหสัมภาษณไดเลือกดูมากกวา 4 แหง ดวยความที่ตองการจะไดที่
พักที่ถูกใจและเหมาะสมกับครอบครัวจริง ๆ อยากใหครอบครัวรูสึกเหมือนอยูบานไมใชโรงแรม อีกทั้ง
อยากไดที่พักที่ไปมาสะดวกและอยูในทําเลที่ดี จึงใชเวลาเลือกประมาณ 1 – 2 เดือน ซึ่งระยะแรกพักอยู
พันธทิพยคอรด (เซอรวิสอพารทเมนต)ไปกอน เหตุผลที่ไมเลือกโครงการแรก ๆ เพราะบางแหงหองครัว
มีพื้นที่ขนาดเล็ก ภรรยาไมชอบเพราะชอบจัดเลี้ยงบอย บางแหงไมมีสนามเทนนิส บางแหงอยูไกล
โรงเรียนบุตร
(ค) แหลงที่มาของขอมูลของที่พักอาศัย
ผู ใ ห สั ม ภาษณ ไ ด รั บ ข อ มู ล เบื้ อ งต น จากคนของบริ ษั ท นายหน า
อสังหาริมทรัพยที่เลขาแนะนํามา จึงมีความสนใจที่จะเขามาเยี่ยมชม เมื่อมาเยี่ยมชมแลวก็ประทับใจและ
ตัดสินใจเชาเพราะถูกใจกับปจจัยตาง ๆ เชน ทําเล สิ่งอํานวยความสะดวก และการบริหารโครงการ เปน
ตน ซึ่งกอนหนานี้บริษัทนายหนาฯ ไดพาตระเวนดูมาหลายโครงการแตไมประทับใจเทากับที่นี่
(ง) ปจจัยในการเชาที่พักอาศัยสําหรับครอบครัว
สิ่งที่คํานึงถึงมากที่สุด คือ การเลือกทําเล ซึ่งที่พักนี้เปนทําเลที่อยูใกล
โรงเรียนของบุตรและใกลที่ทํางานของผูใหสัมภาษณ ปจจัยรองลงมาไดแก สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ
เชน มีสระวายน้ํา ซึ่งทุกคนในครอบครัวชอบวายน้ํา มีหองออกกําลังกายซึ่งตนเองและภรรยาสามารถมา
ใชไดอยางสม่ําเสมอ และสนามเด็กเลน ซึ่งกวางขวางและลูก ๆ ชอบมาก ตลอดจนปจจัยการบริหารการ
จัดการอาคารของที่พักนี้ ก็จัดอยูในระดับที่ดี โดยเฉพาะเรื่องการรักษาความปลอดภัยของการเขาออกตัว
อาคารและมียามรักษาการตลอด 24 ชั่วโมง
ผูใหสัมภาษณลําดับที่ 3 (สัมภาษณวันที่ 12 กุมภาพันธ 2546 ระยะเวลา 30 นาที)
ขอมูลสวนตัวโดยยอ
ผู ใ ห สั ม ภาษณ ลํ า ดั บ ที่ 3 เป น หั ว หน า ครอบครั ว เป น ชาวฝรั่ ง เศส ทํ า งานตํ า แหน ง
Geographer ของบริษัท Total Fina Eife E&P Thailand ทําธุรกิจเกี่ยวกับน้ํามัน มีสํานักงานตั้งอยูที่ถนน
วิภาวดีรังสิต หางจากที่พัก 14 กิโลเมตร
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ผู ใ ห สั ม ภาษณ มี ส มาชิ ก ในครอบครั ว ที่ อ าศั ย อยู ด ว ยกั น ในห อ งชุ ด 12A (ผั ง อยู ใ น
ภาคผนวก ข) พื้นที่ขนาด 295.22 ตารางเมตรอีก 3 คน อันประกอบดวยภรรยาซึ่งเปนแมบาน และบุตรซึ่ง
อยูในวัยศึกษาระดับประถมและอนุบาล จํานวนทั้งสิ้น 2 คน คนที่ 1 เพศหญิงอายุ 5 ป คนที่ 2 เพศหญิงอายุ
3 ป เรีย นอยูที่โรงเรียนสมาคมฝรั่งเศส บริเวณซอยเย็นอากาศ ซึ่ งอยูหางจากที่พัก 800 เมตร โดยรถ
โรงเรียนจะไปรับและสง
1. ดานกายภาพ
(ก) หองพัก
ปจจุบันหองตาง ๆ ของโครงการที่เชาอยูนี้ มีขนาดและมีการตกแตง
เปนที่นาพอใจ ถึงแมนวาจะตองซื้อเฟอรนิเจอรและมาตกแตงเพิ่มเติม จํานวนหองที่พักอยูมี 3 หอง ซึ่งถา
เปนไปไดอยากไดหองเพิ่มอีก1 หอง เพราะตองการปรับเปนหองทํางาน
ผูใ หสั มภาษณและสมาชิ กในครอบครัว ชอบห อ งนั่ง เล นมากที่สุ ด
เพราะมีขนาดใหญ ซึ่งตนเองและครอบครัวจะชอบใชเวลาสวนใหญดวยกันที่หองนั่งเลนนี้
(ข) อาคาร
ผูใหสัมภาษณชอบที่พักในหองที่สูงไมเกินชั้น 20 ปจจุบันพักอยูที่ชั้น
12A ไมชอบชั้นที่สูงเกินไป เพราะรูสึกไมปลอดภัยถาเกิดกรณีไฟไหม สวนตัวอาคารนั้นก็เปนปจจัยหนี่ง
ที่ตนเองพิจารณาเพื่อใชในการตัดสินใจเชาแตไมสําคัญมากนัก ซึ่งคุณภาพของตัวอาคารของที่พักนี้ยังอยู
ในสภาพที่ดีเปนที่นาพอใจในระดับหนึ่ง อีกทั้งยังมีความครบครันในเรื่องของปจจัยทางดานสันทนาการ
ตาง ๆ เชน มีสระวายน้ํา มีหองออกกําลังกาย และมีสวนหยอมที่มีพื้นที่สีเขียว (ตนไมและสนามหญา) ดู
แลวสบายตา อีกทั้งไดพิจารณาสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับเด็ก ๆ ซึ่งเปนสิ่งที่ตองการมาก เชน สนาม
เด็กเลนที่ปลอดภัย เปนตน
2. สภาพสังคม
(ก) การอยูรวมกันของชนชาติเดียวกัน
การอยู ร วมกั น ของคนที่ มี ช นชาติ เ ดี ย วไม ไ ด ใ ช เ ป น หลั ก ในการ
ตัดสินใจเลือกที่พักอาศัย ผูใหสัมภาษณไดกลาววา เขาไมไดคิดถึงเรื่องนี้ แคตองการอยูกับครอบครัวและ
เพื่อนสนิทของครอบครัวตนเทานั้น (“I didn’t consider this factor. I just want to be with my family ...”)
(ข) กิจกรรมของครอบครัว
ภรรยาผูใหสัมภาษณชอบที่จะพาบุตรเล็กทั้งสอง ออกมาวิ่งเลนและ
ออกกําลังกายในสนามเด็กเลนที่อยูขาง ๆ บริเวณอาคารที่พักอาศัยเปนประจํา เพราะเห็นวาไมคอยมี
รถยนตแลนไปมามากนัก
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(ค) การเดินทางของผูพักอาศัย
ผู ใ ห สั ม ภาษณ ไ ด ใ ห ค วามสํ า คั ญ ของป จ จั ย ในการเดิ น ทาง ซึ่ ง
โครงการนี้ตั้งอยูในยานธุรกิจที่สําคัญของกรุงเทพมหานคร ผูใหสัมภาษณกลาววา เขาชอบเพราะเขาไม
ตองเสียเวลาบนถนนเปนเวลานานและสะดวกตอการไปติดตอธุรกิจ ในขณะเดียวกันภรรยาก็สามารถ
ออกไปทํากิจกรรมสวนตัว เชน ออกไปซื้อของนอกบาน พาบุตรไปเดินเลนตามหางสรรพสินคาที่อยูใกล
ที่พักไดโดยสะดวก ปกติภรรยาชอบไปเดินที่เซ็นทรัลชิดลม เพราะสามารถหาซื้อของกินของใชที่อยากได
และมีคุณภาพไดครบในแผนกซุปเปอรมารเก็ตของที่เซ็นทรัลแหงนี้
(ง) ความปลอดภัยของสมาชิกในครอบครัว
ใหน้ําหนักในเรื่องของความปลอดภัยของสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะ
บุตรเปนอันดับแรก ดังนั้นการพักอาศัยและการเดินทางเขาออกของสมาชิกในครอบครัวจะตองไวใจใน
ดานความปลอดภัย ซึ่งจากการสังเกตเห็นวาที่พักที่นี่มีระบบรักษาความปลอดภัยดี
3. คาเชา
บริษัทที่ทํางานเปนผูรับผิดชอบคาเชา ซึ่งปจจุบันจายคาเชา 100,000 บาทตอ
เดือน สวนคาเชาที่เหมาะสมในความคิดของผูใหสัมภาษณนั้น ก็อยูประมาณเทาที่จายอยูในปจจุบัน ซึ่งเขา
คิดวาคุมคากับคาเชาที่จายไป โดยเขาเปรียบเทียบกับขนาดและจํานวนหองพักที่พักอยู และสิ่งอํานวยความ
สะดวกอื่น ๆ ที่โครงการนี้มีให
4. การตัดสินใจ
(ก) ระยะเวลาที่ใชในการเลือกที่พักอาศัย
ครอบครัวนี้ใชเวลาประมาณ 2 สัปดาห ในการตัดสินใจและเลือกที่
พักอาศัยแหงนี้ เพราะชอบในปจจัยที่โครงการนี้มีให ทั้งนี้ตนเองและภรรยาไมชอบอยูที่โรงแรมนาน ๆ
เพราะรูสึกอึดอัดและไมสะดวกในการเลี้ยงดูบุตรเล็ก ๆ โดยเฉพาะไมมีที่วิ่งเลนสําหรับบุตร
โดยระยะเวลาภายใน 2 สัปดาหที่กลาวขางตน ตนเองและภรรยาได
ตระเวนดูหลายแหง ในแตละแหงมีปจจัยที่ไมตรงกับความตองการของตนเองและครอบครัว เชน ที่พักดี
แตอยูไกลโรงเรียนของบุตร หรือทําเลโครงการนั้น ๆ หางจากทางดวน เปนตน
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(ข) จํานวนโครงการที่เปรียบเทียบ
ผูใหสัมภาษณและภรรยาไดเลือกดูโครงการมากกวา 4 แหง เพราะวา
อยากจะเปรียบเทียบแตละโครงการเพื่อเลือกที่พักที่เหมาะสมกับครอบครัว และยอมเสียเวลาในการเลือก
หาที่พักระยะแรก เพราะถาเลือกที่ดีและเหมาะสมแลว จะไดไมตองเปลี่ยนที่อยูบอย ๆ จึงยอมเสียเวลาใน
ครั้งแรก เพื่อหาที่อยูที่ดีและเหมาะสมที่สุด เหตุผลที่ไมเลือกโครงการแรก ๆ เพราะอยูไกลโรงเรียนบุตร
และหางจุดขึ้น – ลงทางดวน บางแหงสนามเด็กเลนไมมี บางแหงสิ่งอํานวยความสะดวกไมดี เชน สระ
วายน้ํามีขนาดเล็ก บางแหงพื้นที่สีเขียวมีนอย
(ค) แหลงที่มาของขอมูลของที่พักอาศัย
โดยการติดตอผานบริษัทนายหนาอสังหาริมทรัพยดวยตนเอง เพื่อ
ความสะดวกในดานการหาขอมูลและการเยี่ยมชม หลังจากพิจารณาเปรียบเทียบกับโครงการตาง ๆ หลาย
แหง ตนเองและภรรยารูสึกวาโครงการนี้ เหมาะกับความตองการของครอบครัวจึงตัดสินใจเชา
(ง) ปจจัยในการเชาที่พักอาศัยสําหรับครอบครัว
ปจจัยในการตัดสินใจเลือกที่พักอาศัยที่สําคัญที่สุดในความคิดของ
ผูใหสัมภาษณ ไดแกทําเลที่ตั้งซึ่งตองอยูใกลโรงเรียนของบุตร ไมไกลจากจุดขึ้นลงทางดวนเพราะจะได
สะดวกในการเดินทางไปทุกมุมของกรุงเทพฯ ไดรวดเร็ว สิ่งอํานวยความสะดวกตองมีสระวายน้ําและ
สนามเด็กเลน และมีการบริหารการจัดการอาคารที่ดี โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัย ความสะอาด และการ
บริการของเจาหนาที่โครงการ
ผูใหสัมภาษณลําดับที่ 4 (สัมภาษณวันที่ 15 กุมภาพันธ 2546 ระยะเวลา 35 นาที)
ขอมูลสวนตัวโดยยอ
ผูใหสัมภาษณลําดับที่ 4 เปนหัวหนาครอบครัวชาวฝรั่งเศส ทํางานตําแหนง CEO ของ
บริษัท Cetelem (Thailand) Co., Ltd. ทําธุรกิจดานบัตรเครดิต สํานักงานตั้งอยูที่ถนนสาทรเหนือ หางจากที่
พัก 2.6 กิโลเมตร
ผู ใ ห สั ม ภาษณ นี้ มี ส มาชิ ก ในครอบครั ว ที่ อ าศั ย ด ว ยกั น ในห อ งชุ ด 15A (ผั ง อยู ใ น
ภาคผนวก ข) พื้นที่ขนาด 295.22 ตารางเมตรอีก 3 คน อันประกอบดวย ภรรยาซึ่งเปนแมบาน และบุตรซึ่ง
อยูในวัยศึกษาระดับประถมและอนุบาลจํานวนทั้งสิ้น 2 คน เปนเพศชายทั้ง 2 คน คนที่ 1 อายุ 10 ป คนที่ 2
อายุ 5 ป เรียนอยูที่โรงเรียนสมาคมฝรั่งเศส บริเวณซอยเย็นอากาศ ซึ่งอยูหางจากที่พัก 800 เมตร โดยทุกวัน
รถโรงเรียนจะไปสงและรับกลับ
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1. ดานกายภาพ
(ก) หองพัก
ผูใหสัมภาษณชอบการวางผังของหองตาง ๆ ในหองพัก เพราะมีการ
แบงพื้นที่อยางชัดเจน แบงเปนหองนั่งเลน หองครัว โดยเฉพาะหองนอนอยูในกลุมเดียวกัน และขนาด
หองก็เหมาะสมกับความตองการ แตโดยสวนตัวแลวอยากมีหองพักที่มีหองนอน 4 หอง เพราะมีสมาชิกอยู
4 คน เปนหองนอนของตนเองและภรรยา 1 หอง หองนอนของบุตรทั้ง 2 คนละหอง และในกรณีที่มีญาติ
หรือเพื่อนจากตางประเทศมาเยี่ยม ยังสามารถจัดใหหองนอนที่เหลือสําหรับแขกไดพักอาศัยรวมดวย
นอกจากจํานวนหองที่ผูใหสัมภาษณอยากไดแลว ก็ยังมีจํานวนหองพักตอหนึ่งชั้นควรจะมีเปนจํานวน
นอย จะไดมีความเปนสวนตัวและสงบเงียบ
ผูใหสัมภาษณไดใหความสําคัญของหองนอนมากที่สุด เพราะโดย
ส ว นตั ว ชอบความสงบเงี ย บและความเป น ส ว นตั ว (Privacy) อี ก ทั้ ง ตนเองรู สึ ก ว า ห อ งนอนนั้ น
“comfortable” รองลงมาชอบหองนั่งเลน เพราะเปนจุดศูนยกลางที่สมาชิกในครอบครัวสามารถดูโทรทัศน
ไดอยางพรอมหนา
(ข) อาคาร
ผูใหสัมภาษณชอบเลือกที่พักอาศัยในอาคารไมเกิน 20 ชั้น (ปจจุบัน
พักอยูชั้นที่ 15) เพราะไมอยากไดอาคารที่พักหลายชั้นเกินไป แคไมเกิน 20 ชั้นก็นาจะเหมาะสมแลว และ
ถาเกิดกรณีไฟไหม ตนเองและครอบครัวยังสามารถหนีลงมาได
โครงการนี้ยังไดใหความรูสึกถึงความสงบรมรื่นของที่พักอาศัย ความ
เปนสวนตัวของครอบครัว ความปลอดภัยของทั้งตัวที่พักอาศัยและบริเวณภายนอกรอบ ๆ ที่พัก ตลอดจน
รวมไปถึงความสมบูรณแบบของปจจัยทางดานสันทนาการและสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ ที่ใชเปน
ประจําไดแก สระวายน้ํา หองออกกําลังกาย สนามเทนนิส สนามเด็กเลน และที่จอดรถ เปนตน
2. สภาพสังคม
(ก) การอยูรวมกันของชนชาติเดียวกัน
ปจจัยของการอยูรวมกันของคนที่มีชนชาติเดียวกันนั้น ไมไดเปน
ปจจัยที่สําคัญในการเลือกที่พักอาศัย แตเมื่อมาอยูที่นี่ ผูใหสัมภาษณและครอบครัวก็ไดคบหา และมีการ
เขากลุมเพื่อนชนชาติเดียวกัน
(ข) กิจกรรมของครอบครัว
กิจกรรมสวนใหญที่ทําเปนประจําของครอบครัวคือการนําบุตรซึ่งอยู
ในวัยเด็กเล็กออกมาวิ่งเลนกันในสนามเด็กเลนที่จัดไวขาง ๆ บริเวณอาคารที่พักอาศัย และวายน้ําที่สระ
วายน้ําของอาคารในตอนเย็น ๆ หรือชวงเชาของวันหยุด สวนผูใหสัมภาษณและภรรยาชอบใชหองออก
กําลังกาย หรือเลนเทนนิสในบริเวณที่พัก เปนประจํา
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(ค) การเดินทางของผูพักอาศัย
การเลื อ กที่ อ ยู อ าศัย นั้ น จะเน น ไปถึ ง ความสะดวกสบายและความ
ปลอดภัยของคนในครอบครัวเปนหลักใหญ ผูใหสัมภาษณจึงคิดถึงปจจัยในการเดินทางของสมาชิกทุกคน
ในครอบครัวเพื่อหลีกเลี่ยงภัยอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในถนน เชน บุตรควรเดินทางไปโรงเรียนในบริเวณ
ซอยเย็นอากาศ โดยใชเวลานอย สวนตัวเองสามารถเดินทางไปทํางานไดอยางรวดเร็ว (ที่ทํางานอยูบริเวณ
สาทร) สวนภรรยาสามารถไปซื้อของบริเวณถนนสีลม เซ็นทรัลพระราม 3 และวิลลาซุปเปอรมารเก็ต
สาขาซอยละลายทรัพยและสุขุมวิท 31 ไดโดยสะดวกรวดเร็ว
(ง) ความปลอดภัยของสมาชิกในครอบครัว
ผูใหสัมภาษณเนนเรื่องความสําคัญของความปลอดภัยของสมาชิกใน
ครอบครัวทั้งในดานชีวิตและทรัพยสิน ซึ่งตอนมาเยี่ยมชมที่โครงการนี้ ตนเองและภรรยารูสึกชอบและ
ประทับใจในระบบการรักษาความปลอดภัย
3. คาเชา
ไมคอยคิดถึงปจจัยดานคาเชาเทาไรนักและคิดวาไมคอยสําคัญ เนื่องดวยบริษัท
ที่ตนเองทํางานดวยนั้นเปนคนออกคาเชาให สวนดานคาเชาปจจุบันไดจายคาเชา 100,000 บาทตอเดือน
สําหรับคาเชาที่ผูใหสัมภาษณคิดวาเหมาะสมนั้น ควรอยูประมาณ 100,000 บาทตอเดือน เพราะวาคุมคากับ
คุณภาพที่ไดรับ
4. การตัดสินใจ
(ก) ระยะเวลาที่ใชในการเลือกที่พักอาศัย
ใชเวลาประมาณ 1 สัปดาห ในการเลือกที่เชาโครงการนี้ เพราะไม
อยากอยูเซอรวิสอพารทเมนต เนื่องจากหองไมกวางขวางและไมคอยสะดวกในดานความรูสึก ที่สําคัญไม
คอยมีความเปนสวนตัว จึงรีบหาที่พักอาศัยใหมโดยเร็ว โชคดีที่ไดเจอโครงการนี้
(ข) จํานวนโครงการที่เปรียบเทียบ
บริ ษั ท นายหน า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย พ าเขาและครอบครั ว ไปเลื อ กดู
มากกวา 4 แหง เหตุผลที่ไมเลือกโครงการอื่นเพราะบางแหงทําเลเหมาะสม แตมี 2 หองนอนบวก 1 หอง
ทํางาน ซึ่งไมเพียงพอความตองการ บางแหงตึกเกาเกินไป ระยะแรกพักอยูที่เซอรวิสอพารทเมนท ซึ่ง
ไมไดใหความรูสึกถึงความเปนบานแกครอบครัว โดยเหตุผลของเนื้อที่ และความเปนสวนตัว จึงตัดสินใจ
เลือกที่จะพักที่ใหความรูสึกเปนบาน ซึ่งโครงการนี้สามารถตอบสนองความตองการของครอบครัวเขาได
อีกทั้งยังอยูใกลโรงเรียนบุตรที่อยูบริเวณซอยเย็นอากาศ
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(ค) แหลงที่มาของขอมูลของที่พักอาศัย
ไดรับขอมูลเบื้องตนจากบริษัทนายหนาอสังหาริมทรัพย จึงมีความ
สนใจที่จะเขามาเยี่ยมชม และเมื่อมาเยี่ยมชมแลวก็ประทับใจและตัดสินใจเชา
(ง) ปจจัยในการเชาที่พักอาศัยสําหรับครอบครัว
อันดับแรกที่พักตองอยูใกลโรงเรียนของบุตรและใกลที่ทํางาน อันดับ
ที่สองคือ สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เชน มีสระวายน้ํา ที่จอดรถ หองออกกําลังกาย สนามเทนนิส และ
สนามเด็กเลน สุดทายไดแก การบริหารการจัดการอาคาร เชน การรักษาความปลอดภัย การรักษาความ
สะอาด และการใหบริการของเจาหนาที่โครงการฯ
ผูใหสัมภาษณลําดับที่ 5 (สัมภาษณวันที่ 15 กุมภาพันธ 2546 ระยะเวลา 40 นาที)
ขอมูลสวนตัวโดยยอ
ผูใหสัมภาษณลําดับที่ 5 เปนหัวหนาครอบครัวชาวเบลเยี่ยม ซึ่งเปนที่ปรึกษาฝายการ
พาณิชยสถานทูตเบลเยี่ยม มีสํานักงานตั้งอยูบริเวณถนนสาทร หางจากที่พัก 2.7 กิโลเมตร
ผูใหสัมภาษณคนดังกลาวนี้มีสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยดวยกันในหองชุด 8B (ผังอยูใน
ภาคผนวก ข) พื้นที่ขนาด 285.10 ตารางเมตรอีก 3 คน อันประกอบดวย ภรรยาซึ่งเปนแมบาน และบุตรซึ่ง
อยูในวัยศึกษาระดับมัธยมจํานวนทั้งสิ้น 2 คน เปนเพศชายทั้ง 2 คน คนที่ 1 อายุ 17 ป คนที่ 2 อายุ 16 ป
เรียนอยูที่โรงเรียนสมาคมฝรั่งเศส ถนนสาทร ซึ่งอยูหางจากที่พัก 1.7 กม. โดยทุกวันรถโรงเรียนจะไปสง
และรับกลับ
1. ดานกายภาพ
(ก) หองพัก
จากการวางผังของหองตาง ๆ ในหองพักโครงการนี้ หองพักหนึ่งมีแค
หองนอน 3 หอง ผูใหสัมภาษณตองการหองพักที่มีหองนอน 4 หอง ดวยเหตุผลเพราะมีสมาชิกอยู 4 คน
โดยเฉพาะมีบุตรชายที่เปนวัยรุนถึง 2 คน จึงอยากไดหองนอนของตนเองและภรรยา 1 หอง หองนอนของ
บุต รทั้ ง 2 คนละห อ ง และในกรณี ที่ มี แขกมาเยี่ ย มยั ง สามารถจั ด ห อ งนอนที่ เ หลื อ สํ าหรั บ แขกเข า พั ก
ชั่วคราวดวย
ผู ใ ห สั ม ภาษณ ช อบและให ค วามสํ า คั ญ แก ห อ งนอน มากที่ สุ ด
เพราะวาเปนหองที่สบาย ๆ (“I feel relax when I’m in my bedroom…”) และมีความเปนสวนตัวมากที่สุด
ชอบรองลงมาคือ หองนั่งเลน เพราะสมาชิกทั้งครอบครัวไดอยูพรอมหนาพรอมตากันเพื่อดูโทรทัศนหรือ
สนทนาดวยกัน
(ข) อาคาร
ครอบครัวนี้ชอบอยูพักอาศัยในอาคารที่ไมสูงมากนัก (ปจจุบันพักอยู
ชั้น 8) เพราะผูใหสัมภาษณใหเหตุผลวา ถาไฟฟาดับยังสามารถใชบันไดขึ้นลงหองพักได ถึงแมวาผู
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สัมภาษณจะบอกวาอาคารนี้มีเครื่องปนไฟฟา (generator) แตผูใหสัมภาษณแยงวา ถาเครื่องปนไฟฟา
บังเอิญเสีย ตนและครอบครัวจะทําอยางไรถาอยูชั้นที่สูง ๆ เปนตน เขาสรุปวาเปนความชอบสวนตัวที่ไม
ชอบอยู ที่ สู ง ส ว นสภาพภายนอกอั น เกี่ ย วข อ งอายุ ข องตั ว อาคารที่ พั ก อาศั ย นั้ น ตนเองไม ถื อ เป น
สาระสําคัญเทาไหรนัก เนื่องจากดูถึงปจจัยทางดานอื่น ๆ เชน ความสงบรมรื่นของที่พักอาศัย ความเปน
สวนตัวของครอบครัว ความปลอดภัยของทั้งตัวที่พักอาศัยและบริเวณภายนอกรอบ ๆ ที่พัก รวมไปถึง
ความสมบูรณแบบของปจจัยทางดานสันทนาการและสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ ที่โดยรวมแลวตอง
เปนที่พึงพอใจแกสมาชิกทุกคนในครอบครัว
2. สภาพสังคม
(ก) การอยูรวมกันของชนชาติเดียวกัน
การอยูรวมกันของคนที่มีชนชาติเดียวกันนั้น ไมไดเปนปจจัยสําคัญ
ในการเลือกที่พักอาศัย หากเมื่อมาอยูแลว อาจมีการรวมกลุมกันบางในชนชาติเดียวกัน หรือไมบางครั้งก็
จะเชิญกลุมของเพื่อน ๆ จากสถานทูตเบลเยี่ยมมาที่บาน เพราะฉะนั้นการอยูรวมกันของคนที่มีชนชาติ
เดียวกันจึงไมไดเปนปจจัยที่สําคัญเลย
(ข) กิจกรรมของครอบครัว
กิจกรรมสวนใหญของครอบครัวเวลาอยูที่อพารทเมนต คือ การวาย
น้ําในสระวายน้ํา และเลนเทนนิสที่อยูในบริเวณโครงการ ซึ่งโดยสวนตัวเปนคนชอบกีฬาเทนนิสมาก และ
โดยทั่วไปโครงการอพารทเมนตที่อื่น ไมมีสนามเทนนิสในบริเวณโครงการ แตที่นี่มีจึงชอบ
(ค) การเดินทางของผูพักอาศัย
ป จ จั ย อี ก อย า งในการเลื อ กเช า อพาร ท เมนต คื อ ระยะทางและ
ระยะเวลาในการเดินทางไปสถานที่ตาง ๆ จากที่พัก ผูใหสัมภาษณไดคํานึงถึงความสะดวกสบายและความ
ปลอดภัยของคนในครอบครัวเปนหลักใหญในการเดินทาง ไมวาบุตรจะไปโรงเรียนสมาคมฝรั่งเศสหรือ
ตัวเองเดินทางไปทํางาน แถวถนนสาทร (ซึ่งอยูไมไกลจากที่พกั ) ตองสะดวกและใชเวลาอันสั้น รวมไปถึง
การเดินทางของภรรยาเวลาไปชอปปงแถวบริเวณสีลม เปนตน
(ง) ความปลอดภัยของสมาชิกในครอบครัว
ใหน้ําหนักในเรื่องของความปลอดภัยของสมาชิกในครอบครัวเปน
อยางมาก
3. คาเชา
ผูใหสัมภาษณเปนผูจายคาเชาเอง ปจจุบันจายคาเชาอยูที่ 120,000 บาท ตอ
เดือน สําหรับคาเชาที่คิดวาเหมาะสมนั้น ในความเห็นสวนตัวของผูใหสัมภาษณคิดวา ควรจะอยูประมาณ
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120,000 บาทตอเดือน (เทาที่จายอยูในปจจุบัน) เพราะคิดวา ราคาคาเชาเหมาะสมกับปจจัยตาง ๆ ที่ไดรับ
เชน ทําเลที่ดีของที่พัก สภาพตัวอาคารที่ใชได และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ที่ไดรับ
4. การตัดสินใจ
(ก) ระยะเวลาที่ใชในการเลือกที่พักอาศัย
ใชเวลาประมาณ 1 สัปดาห ในการเลือกที่พักอาศัย โดยใชเวลาไปดูกับบริษัท
นายหนาอสังหาริมทรัพยชวงเชา 2 วัน จากนั้นใชเวลาที่เหลือในการตัดสินใจ แลวจึงตัดสินใจเลือกที่นี่
(ข) จํานวนโครงการที่เปรียบเทียบ
ตัวเองและครอบครัวไปเลือกดูมากกวา 4 แหง ตามที่บริษัทนายหนา
อสังหาริมทรัพยพาไปเยี่ยมชมและไดเลือกที่พักอาศัยที่นี่ ดวยเพราะวาที่พักแหงนี้ตอบสนองความตองการ
ของครอบครัวไดมากกวาโครงการอื่น เหตุผลที่ไมเลือกโครงการแรก ๆ เพราะบางแหงไมชอบหองที่วาง
อยูฝงติดกับตึกสูงที่หยุดกอสราง ทําใหทัศนวิสัยไมดี บางแหงไมมีสนามเทนนิส บางแหงไมมีความรมรื่น
(ค) แหลงที่มาของขอมูลของที่พักอาศัย
ได รั บ ข อ มู ล เบื้ อ งต น จากบริ ษั ท นายหน า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย ที่ เ พื่ อ น
แนะนํามา จากนั้นก็เขาเยี่ยมชม และเมื่อมาเยี่ยมชมแลวก็ชอบ จึงใชเวลาในการตัดสินใจและเปรียบเทียบ
กับทุก ๆ โครงการที่ไปดูมา แลวจึงตัดสินใจเชาโครงการนี้
(ง) ปจจัยในการเชาที่พักอาศัยสําหรับครอบครัว
ป จ จั ย ที่ สํ า คั ญ มากที่ สุ ด ที่ ผู ใ ห สั ม ภาษณ ไ ด เ ลื อ กเพื่ อ ช ว ยในการ
ตัดสินใจเชานั้น ผูใหสัมภาษณกลาววา ตนเองและภรรยาเลือกเพราะทําเลที่ใกลโรงเรียนสมาคมฝรั่งเศส
และใกลที่ทํางานของตนเอง เปนอันดับแรก รองลงมาคือสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ที่โครงการนี้ให ซึ่ง
สิ่งที่ใชเปนประจํา คือ สระวายน้ํา สนามเทนนิส เปนตน ตลอดจนไดดูปจจัยและระบบการบริหารการ
จัดการอาคาร โดยเฉพาะการใหบริการของพนักงานและระบบรักษาความปลอดภัย
ผูใหสัมภาษณลําดับที่ 6 (สัมภาษณวันที่ 15 กุมภาพันธ 2546 ระยะเวลา 37 นาที)
ขอมูลสวนตัวโดยยอ
ผูใหสัมภาษณลําดับที่ 6 เปนหัวหนาครอบครัวชาวฝรั่งเศส ซึ่งเปน
ตําแหนง Managing Director ของบริษัท Siam Gypsum Industry จํากัด มีสํานักงานตั้งอยูที่บริเวณถนน
บางซื่อ หางจากที่พัก 13 กิโลเมตร
ผูใหสัมภาษณนี้มีสมาชิกในครอบครัวและปจจุบันอาศัยอยูในหองชุด
19B (ผังอยูในภาคผนวก ข) พื้นที่ขนาด 285.10 ตารางเมตรอีก 3 คน อันประกอบดวย ภรรยาซึ่งเปน
แมบาน และบุตรซึ่งอยูในวัยศึกษาระดับประถม และอนุบาล จํานวนทั้งสิ้น 2 คน คนที่ 1 เพศชายอายุ 7 ป
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คนที่ 2 เพศชายอายุ 4 ป เรียนอยูที่โรงเรียนสมาคมฝรั่งเศส บริเวณซอยเย็นอากาศ ซึ่งอยูหางจากที่พัก 800
เมตร โดยทุกวันรถโรงเรียนจะไปสงและรับกลับ
1. ดานกายภาพ
(ก) หองพัก
ผูใหสัมภาษณชอบการวางผังและขนาดของหองตาง ๆ ในหองพักที่
อาศัยอยู แตโดยสวนตัวมีความตองการหองพักที่มีหองนอน 4 หอง ดวยเหตุผลเพราะมีสมาชิกอยู 4 คน
โดยหลังจากกําหนดใหมีหองนอนของตนเองและภรรยา 1 หอง หองนอนของบุตรทั้ง 2 คนละหอง และยัง
มีเหลืออีก 1 หอง อาจจะสํารองไวใหแขก หรืออาจจะทําเปนหองทํางาน
สํ า หรั บ ห อ งที่ ใ ห ค วามสํ า คั ญ มากนั้ น คื อ ห อ งครั ว เพราะผู ใ ห
สัมภาษณชอบจัดเลี้ยง (Party) บอย ๆ เฉลี่ยเดือนละ 2 ครั้ง และภรรยาก็ชอบทําอาหาร โดยเฉพาะภรรยา
ชอบเตรียมอาหารใหบุตรดวยตนเอง
(ข) อาคาร
ผู ใ ห สั ม ภาษณ ช อบอยู พั ก อาศั ย ในอาคารสู ง ป จ จุ บั น อยู ชั้ น ที่ 19
เนื่องจากตองการสัมผัสกับความโลงสบาย โดยผูใหสัมภาษณมีความคิดวาความสูงของตัวอาคารนั้นมี
สวนชวยใหรูสึกวาการพักอาศัยของตนและครอบครัวนาอยูยิ่งขึ้น แลวยังรวมไปถึงความชอบบริเวณ
โดยรอบของที่พัก ที่มีความสงบรมรื่น มีความเปนสวนตัวแบบครอบครัว อีกทั้งความปลอดภัยของตัวที่
พักอาศัยและบริเวณภายนอกรอบ ๆ ที่พักนั้นก็มีระบบความปลอดภัยที่ดี เชน มียามรักษาการเดินตรวจตรา
ความเรียบรอยตลอดทั้งวัน ตลอดจนความสมบูรณแบบของปจจัยทางดานสันทนาการและสิ่งอํานวยความ
สะดวกอื่น ๆ ที่มีพรอมสําหรับตนเองและครอบครัว
2. สภาพสังคม
(ก) การอยูรวมกันของชนชาติเดียวกัน
การอยูรวมกันของคนที่มีชนชาติเดียวกันนั้น ไมไดเปนปจจัยสําคัญ
ในการเลือกที่พักอาศัยของผูใหสัมภาษณและครอบครัว เนื่องดวยประสบการณการอยูรวมกันกับชนชาติ
อื่น ๆ ไมไดกอใหเกิดปญหาแตอ ยางไร แตกลับทําใหตนเองและครอบครัวโดยเฉพาะบุตรไดเรียนรู
วัฒนธรรมตาง ๆ และความเปนอยูของคนชาติอื่น ๆ มากขึ้น ซึ่งสามารถชวยใหบุตรของตนเรียนรูการ
ปรับตัวเขาสังคมตั้งแตยังเล็ก
(ข) กิจกรรมของครอบครัว
กิจกรรมสวนใหญของครอบครัวที่ใชเวลารวมกัน คือ เลนสนุกเกอร
และวายน้ํากับลูก ๆ บางครั้งก็ชวนเพื่อน ๆ มาเลนเทนนิสที่นี่ดวย
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(ค) การเดินทางของผูพักอาศัย
การเดินทางของครอบครัวและผูใหสัมภาษณจากที่พักนั้น ก็มีสวนใน
การชวยตัดสินใจเลือกที่พักอาศัย จากที่พักไปสถานที่ตาง ๆ ตองสะดวกในการเดินทาง โดยอาจมีหลาย
เสนทางเลือกเพื่อไปตามที่ตาง ๆ หรือสามารถลดระยะเวลาในการเดินทางใหนอยลง ผูใหสัมภาษณจึง
พิจารณาที่พักที่ใกลโรงเรียนบุตร แหลงชอปปง ทางดวน รถไฟฟา(BTS) และโรงพยาบาล (เผื่อไวในกรณี
ฉุกเฉิน) เปนตน
ผู ใ ห สั ม ภาษณ ยั ง กล า วอี ก ด ว ยว า ชอบโครงการที่ พั ก อาศั ย อยู ใ น
ปจจุบันนี้ เพราะมีปจจัยตาง ๆ ที่กลาวไปแลวขางตน เชน มีแหลงชอปปงใกลที่พัก (เซ็นทรัล พระราม 3
และอีกหลายแหงบริเวณแถวสีลม) เปนตน
(ง) ความปลอดภัยของสมาชิกในครอบครัว
ไดใหน้ําหนักความสําคัญในเรื่องของความปลอดภัยของสมาชิกใน
ครอบครัวมากที่สุด (ผูใหสัมภาษณกลาววา “Of course, safety for my family is the most important…”)
3. คาเชา
ไมคอยใหความสําคัญและคิดถึงปจจัยเรื่องคาเชาเทาไรนัก เนื่องดวยองคกรที่
ตนเองทํางานดวยนั้นเปนคนออกคาเชาให ซึ่งปจจุบันจายคาเชาอยูที่ 115,000 บาทตอเดือน ซึ่งผูให
สัมภาษณไดติวา ราคาคาเชาคอนขางสูงไป คาเชาที่ตัวเองคิดวาเหมาะสมนั้นควรอยูประมาณ 80,000 –
90,000 บาทตอเดือน เพราะคาเชาที่มากกวาแสนบาท ควรจะได 4 หองนอน ไมใชแค 3 หองนอน
4. การตัดสินใจ
(ก) ระยะเวลาที่ใชในการเลือกที่พักอาศัย
ใชเวลาประมาณ 2 สัปดาห ในการตัดสินใจและเลือกที่พักอาศัย
(ข) จํานวนโครงการที่เปรียบเทียบ
ไดเลือกดูแค 3 แหง แลวจึงเปรียบเทียบโครงการเพื่อหาที่พักโดยเร็ว
เพราะไมตองการที่จะอยูที่โรงแรม เปนเวลานาน เนื่องจากไดยายเฟอรนิเจอรที่นําเขามาจากตางประเทศ
และเก็บไวที่โกดังฝากเก็บ จึงอยากหาที่พักที่ถาวรโดยเร็ว เหตุผลที่ไมเลือกโครงการแรก ๆ เพราะบางแหง
พื้นหองปูพรมซึ่ง เปนตัวเก็บฝุน ทํ าใหบุตรเปนโรคภูมิแพ บางแหง ครัวมีขนาดเล็กไมเหมาะสําหรั บ
ทําอาหารเพื่อจัดเลี้ยง
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(ค) แหลงที่มาของขอมูลของที่พักอาศัย
ไดรับขอมูลเบื้องตนจากพนักงานที่ทํางานอยูวาที่นี่ อยูใกลโรงเรียน
บุตรของผูใหสัมภาษณและมีบรรยากาศนาอยู จึงมีความสนใจที่จะเขามาเยี่ยมชม และเมื่อมาเยี่ยมชมแลว
เขาและภรรยาชอบจึงตัดสินใจเชาอาศัย
(ง) ปจจัยในการเชาที่พักอาศัยสําหรับครอบครัว
ปจจัยหลัก ๆ ที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจเชาที่พักอาศัยนี้ คือเลือ ก
ทําเลที่พักอยูใกลโรงเรียนบุตร สวนใกลแหลงชอปปง ใกลทางดวน ใกลสถานีรถไฟฟา(BTS) ใกล
โรงพยาบาล รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวก เชน สนุกเกอร และสระวายน้ํา นั้น เปนสวนประกอบสําคัญ
รอง ๆ ลงมา
ผูใหสัมภาษณลําดับที่ 7 (สัมภาษณวันที่ 16 กุมภาพันธ 2546 ระยะเวลา 30 นาที)
ขอมูลสวนตัวโดยยอ
ผูใหสัมภาษณลําดับที่ 7 ชาวแคนาเดี่ยนเปนหัวหนาครอบครัว ทํางานตําแหนง Vice
President ของบริษัท Accor ทําธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรม มีสํานักงานอยูที่ถนนสุริวงศ หางจากที่พัก 4.6
กิโลเมตร
ผู ใ ห สั ม ภาษณ ค นนี้ มี ส มาชิ ก ในครอบครั ว ที่ อ าศั ย ด ว ยกั น ในห อ งชุ ด 8C (ผั ง อยู ใ น
ภาคผนวก ข) พื้นที่ขนาด 285.10 ตรม. อีก 2 คน อันประกอบดวย ภรรยาซึ่งเปนแมบาน และบุตรชายอายุ
15 ป ซึ่งอยูในวัยศึกษาระดับมัธยม เรียนอยูที่ โรงเรียน ฮารโรว อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งอยูหางจากที่พัก 2.6
กิโลเมตร โดยทุกวันรถโรงเรียนจะไปสงและรับกลับ
1. ดานกายภาพ
(ก) หองพัก
การวางผังของหองตาง ๆ ในหองพักในความคิดของผูใหสัมภาษณ
นั้น ขนาดและการออกแบบของหองจัดอยูในระดับที่นาพอใจพอควร แลวจํานวน 3 หองนอนที่มี ก็
เพียงพอสําหรับสมาชิกที่มีอยู 3 คน ซึ่งไดกําหนดใหเปนหองนอนของตนเองและภรรยา 1 หอง หองนอน
ของบุตร1 หอง และยังมีเหลืออีก 1 หองสํารองไว ในกรณีที่มีแขกมาเยี่ยมยังสามารถจัดใหเปนหองรับรอง
แขกอีกดวย
ดวยเหตุ ที่มี กันอยูแค 3 คน ตนเอง ภรรยา และบุต ร จึ ง ชอบมาอยู
รวมกันที่หองนั่งเลน สวนใหญจะใชเวลาในหองนั่งเลนนี้สนทนากัน ผูใหสัมภาษณจึงคิดวา หองนั่งเลน
เปนหองที่สําคัญ
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(ข) อาคาร
ผูใหสัมภาษณและภรรยาชอบพักอาศัยในอาคารสูงไมเกิน 10 ชั้น
ปจจุบันพักอยูชั้น 8 โดยสวนตัวไมชอบอยูสูงมาก แตจะชอบความสงบรมรื่นของที่พักอาศัยโดยรอบแทน
2. สภาพสังคม
(ก) การอยูรวมกันของชนชาติเดียวกัน
การอยูรวมกันของคนที่มีชนชาติเดียวกันนั้นไมไดเปนปจจัยในการ
เลือกที่พักอาศัย จะมีบางหรือไมมีเลย ก็ไมเปนประเด็นสําคัญ ซึ่งสวนใหญก็จะมีการพบปะพูดคุยหรือ
ทักทายกับเพื่อนบานที่มีความหลากหลายในดานชนชาติเปนประจําอยูแลว
(ข) กิจกรรมของครอบครัว
กิจกรรมสวนใหญของครอบครัวคือ การวายน้ํา ออกกําลังกายในหอง
ออกกํ าลังกายในชว งเย็นของทุก วันถาไมติด ธุระ สว นบุตรชายชอบเลนเทนนิสซึ่ง จะเล นเทนนิสกั บ
บุตรชายในวันหยุดสุดสัปดาหอยูบอย ๆ นอกจากนี้ ยังชอบเดินเลนในบริเวณที่พักเพราะชอบความสงบ
เงียบของบริเวณโดยรอบ
(ค) การเดินทางของผูพักอาศัย
กลาววาการเลือกที่อยูอาศัยนั้นจะเนนไปถึงความสะดวกสบายและ
ความปลอดภัยของคนในครอบครัวเปนหลักใหญ อาทิเชน บุตรสามารถเดินทางไปกลับโรงเรียนถึงที่พัก
ไดภายในระยะเวลาไมนาน ใกลที่ทํางาน และศูนยการคา ซึ่งสวนใหญภรรยาจะไปชอปปงที่สยามดิสคอฟ
เวอรรี่ เซ็นทรัลชิดลม และเอ็มโพเรี่ยม เปนตน
(ง) ความปลอดภัยของสมาชิกในครอบครัว
ได คํ า นึ ง ถึ ง เรื่ อ งของความปลอดภั ย ของสมาชิ ก ในครอบครั ว เป น
สําคัญ ดังนั้นการพักอาศัยและการเดินทางเขาออกของสมาชิกในครอบครัวจะตองมีระบบรักษาความ
ปลอดภัยที่ดี ซึ่งผูใหสัมภาษณชอบระบบรักษาความปลอดภัยของที่นี่ เชน มียามเดินตรวจการตลอดเวลา
เปนตน
3. คาเชา
ผูใหสัมภาษณไมคอยใหความสําคัญเรื่องคาเชาเทาไหรนัก เนื่องดวยบริษัทที่
ตนเองทํางานดวยนั้นเปนผูออกคาเชา ปจจุบันจายคาเชา 95,000 บาทตอเดือน สําหรับคาเชาที่เขาคิดวา
เหมาะสมนั้ น ควรอยู ใ นระหว า ง 90,000-100,000 บาทต อ เดื อ น เพราะเห็ น ว า ราคาสมเหตุ ส มผล
(“reasonable price”)
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4. การตัดสินใจ
(ก) ระยะเวลาที่ใชในการเลือกที่พักอาศัย
เขาใชเวลาประมาณ 3-4 สัปดาห ในการเลือกสถานที่เพื่อเปรียบเทียบ
ซึ่งโดยระยะแรก ๆ ไดเขาอยูที่โรงแรม จนกระทั่งตัดสินใจเลือกเชาที่นี่
(ข) จํานวนโครงการที่เปรียบเทียบ
ไดไปเลือกดูมากกวา 4 แหง เพื่อเปรียบเทียบที่อยูที่ดีที่สุดกอนการ
ตัดสินใจเลือกเชาระยะแรกพักอยูโรงแรมนาน (อยูเกือบ 4 สัปดาห) ซึ่งใหความรูสึกเหมือนไมไดอยูบาน
แกครอบครัวเขา เหตุผลที่ไมเลือกโครงการแรก ๆ เพราะบางแหงตั้งอยูในทําเลดี แตขอเสียคือ เพดานใน
หองพักต่ําเกินไป บางแหงหองนั่งเลนมีขนาดเล็ก บางแหงอาคารตั้งอยูในทําเลพลุกพลานตอนเย็น เชน
ถนนหลังสวน
(ค) แหลงที่มาของขอมูลของที่พักอาศัย
ผู ใ ห สั ม ภ า ษ ณ ไ ด รั บ ข อ มู ล เ บื้ อ ง ต น จ า ก บ ริ ษั ท น า ย ห น า
อสังหาริมทรัพยที่บริษัทเขาใชอยู ซึ่งนายหนาฯไดแนะนําและพาชมหลายโครงการ รวมทั้งโครงการนี้ดวย
เมื่อมาเยี่ยมชมแลวก็ประทับใจในความสงบรมรื่นและสภาพแวดลอมที่ดี ในที่สุดจึงตัดสินใจเลือกที่นี่
(หลังจากพิจารณาดูปจจัยดานอื่น ๆ ประกอบดวย)
(ง) ปจจัยในการเชาที่พักอาศัยสําหรับครอบครัว
ผูใหสัมภาษณไดคํานึงถึงความสําคัญของปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การเชาพักอาศัยดังนี้ ใหความสําคัญของทําเล (ทําเลตองใกลที่ทํางาน ใกลโรงเรียนบุตร และแหลงชอป
ปง) สิ่งอํานวยความสะดวก (ตองมีสระวายน้ํา หองออกกําลังกาย และที่จอดรถ) และการบริหารการ
จัดการอาคาร (ระบบความปลอดภัย)
ผูใหสัมภาษณลําดับที่ 8 (สัมภาษณวันที่ 16 กุมภาพันธ 2546 ระยะเวลา 32 นาที)
ขอมูลสวนตัวโดยยอ
ผูใหสัมภาษณลําดับที่ 8 เปนหัวหนาครอบครัวชาวอเมริกัน ซึ่งเปนพนักงานตําแหนง
Political Section ของสถานทูตอเมริกัน สํานักงานอยูที่ถนนวิทยุ หางจากที่พัก 4 กิโลเมตร มีสมาชิกใน
ครอบครัวที่อาศัยในหองชุด 16C (ผังอยูในภาคผนวก ข) พื้นที่ทั้งหมด 285.10 ตารางเมตร ทั้งหมด 3 คน
ประกอบดวยภรรยาซึ่งเปนแมบาน และบุตรชายอายุ 9 ป กําลังศึกษาระดับประถมตอนตน เรียนอยูที่
โรงเรียนแฮรโรว อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งอยูหางจากที่พัก 2.6 กิโลเมตร โดยทุกวันภรรยาจะไปรับและ
ไปสง
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1. ดานกายภาพ
(ก) หองพัก
ขนาดของหองที่ปจจุบันพักอยู ขนาดพอเหมาะไมคับแคบเกินไปทํา
ใหสมาชิกของครอบครัวนี้ไมรูสึกอึดอัด สวนจํานวนหองนอนที่มีอยู 3 หองนั้น ก็เพียงพอแลวสําหรับผูให
สัมภาษณและครอบครัว โดยมีหองนอน 1 หองสําหรับตนเองและภรรยา อีกหนึ่งหองสําหรับบุตรชาย
และหองที่เหลือมีเพื่อสํารองไวใหญาติหรือเพื่อนที่บินมาเยี่ยมมาพักได
สวนหองที่ผูใหสัมภาษณใหความสําคัญคือ หองนอน เพราะเปนหอง
ที่ใหความรูสึกสวนตัวเวลาที่อยูในหอง รองลงมาเขาคิดวานาจะเปนหองครัวเพราะภรรยาชอบทําอาหาร
(ข) อาคาร
ผู ใ ห สั ม ภาษณ ก ล า วว า ความสู ง ของชั้ น ในอาคารไม มี ผ ลต อ การ
ตัดสินใจ เพราะฉะนั้นจะอยูชั้นไหนก็ได แตจะคํานึงถึงปจจัยทางดานสภาพแวดลอมมากกวา โดยเฉพาะ
สวนหรือพื้นที่สีเขียว (“I want the green areas…”) อยากใหมีมาก ๆ
2. สภาพสังคม
(ก) การอยูรวมกันของชนชาติเดียวกัน
สวนการที่มีชนชาติเดียวกันอยูรวมกันนั้น ผูใหสัมภาษณไมไดคิด
เปนสาระสําคัญในการเลือกที่พักอาศัย จะมีหรือไมมีก็ได ในทางตรงกันขามการมีหลายชนชาติพักอยูใน
บริเวณเดียว เขาคิดวาเปนสิ่งที่ดี
(ข) กิจกรรมของครอบครัว
ทุก ๆ เย็นโดยเฉพาะวันหยุด สมาชิกในครอบครัวนิยมที่จะใชเวลาอยู
ในสนามเด็กเลนขาง ๆ บริเวณอาคารที่พักอาศัย หรือวายน้ํา สวนผูใหสัมภาษณชอบใชหองออกกําลัง
กาย
(ค) การเดินทางของผูพักอาศัย
ขอดีที่สําคัญของการพักอาศัยที่นี่ที่ผูใหสัมภาษณกลาว คือการที่บุตร
สามารถเดินทางไปกลับโรงเรียนถึงที่พักไดภายในระยะเวลาอันสั้น
(ง) ความปลอดภัยของสมาชิกในครอบครัว
ผูใหสัมภาษณคิดวาที่นี่มีความปลอดภัยสูงจากการสังเกตระบบการ
รักษาความปลอดภัยของที่นี่ เขาและภรรยาคิดวาครอบครัวนาจะปลอดภัย
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3. คาเชา
ผูใหสัมภาษณคิดวาคาเชาที่เหมาะสมนั้นควรต่ํากวา 80,000 บาทตอเดือน ซึ่ง
เขาเปนผูออกคาใชจายเอง แตถึงแมวาในปจจุบันเขาจายอยูที่ 85,000 บาทตอเดือน เขาและครอบครัว ก็ยัง
ไมคิดจะยายไปไหน เพราะชอบที่นี่
4. การตัดสินใจ
(ก) ระยะเวลาที่ใชในการเลือกที่พักอาศัยตัดสินใจและเลือกที่พักอาศัยแหงนี้
อยูใชเวลาไมถึง 2 สัปดาห เพราะภรรยาตองการที่อยูถาวรโดยเร็ว
(ข) จํานวนโครงการที่เปรียบเทียบ
โครงการที่เปรียบเทียบมีทั้งสิ้น 4 แหง โดยผูใหสัมภาษณจําไดวา
บริษัทนายหนาฯ พาชมโดยใชเวลาวันหยุด 1 วัน พาชมชวงเชา 2 แหง บาย 2 แหง เหตุผลที่ไมเลือ ก
โครงการแรก ๆ เพราะ บางแหงสิ่งอํานวยความสะดวกไมดี เชน เปนคนชอบออกกําลังกาย แตเครื่องเลน
ในหองมีนอยและเกา บางแหงพื้นที่สีเขียวมีจํากัดทําใหไมรูสึกรมรื่น
(ค) แหลงที่มาของขอมูลของที่พักอาศัย
ขอมูล ไดจากบริ ษัทนายหน าอสัง หาริม ทรัพ ย โดยนัดหมายพาชม
โครงการตาง ๆ ที่อยูในบริเวณใกลโรงเรียนของบุตร
(ง) ปจจัยในการเชาที่พักอาศัยสําหรับครอบครัว
ผูใหสัมภาษณกลาววา เขาและภรรยามีสวนรวมในการตัดสินใจ โดย
ใหความสําคัญกับทําเลที่พักควรจะอยูใกลโรงเรียนของบุตรเปนสําคัญ สวนใกลแหลงช็อปปง ใกลจุดขึ้น
ลงทางดวน หรือมีสระวายน้ําที่ใหญ มีหองออกกําลังกาย และมีระบบบริหารการจัดการอาคารที่ดีนั้นเปน
ปจจัยที่รอง ๆ ลงไป

ผูใหสัมภาษณลําดับที่ 9 (สัมภาษณวันที่ 16 กุมภาพันธ 2546 ระยะเวลา 42 นาที)
ขอมูลสวนตัวโดยยอ
ผูใหสัมภาษณลําดับที่ 9 เปนผูหญิงไทย ตําแหนง Managing Director ซึ่งสามีชาว
ฝรั่งเศสเปนเจาของบริษัท ประกอบกิจการสวนตัวบริษัท General Distribution Service ทําธุรกิจเกี่ยวกับ
อาหาร มีสํานักงานอยูที่ถนนงามวงศวาน หางจากที่พัก 21.65 กิโลเมตร
ผูใหสัมภาษณนี้มีสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยดวยกันในหองชุด 4B (ผังอยูในภาคผนวก
ข) พื้นที่ขนาด 285.10 ตารางเมตร อีก 3 คน ประกอบดวยตัวเอง สามี และบุตรซึ่งอยูในวัยศึกษา
ระดับประถมจํานวน 2 คน คนที่ 1 เพศหญิง อายุ 12 ป คนที่ 2 เพศชาย อายุ 10 ป เรียนที่โรงเรียนสมาคม
ฝรั่งเศส ซอยเย็นอากาศ ซึ่งหางจากที่พัก 800 เมตร โดยรถโรงเรียนจะไปรับและสง

67
1. ดานกายภาพ
(ก) หองพัก
มีความตองการ 4 หองนอน ดวยเหตุที่มีเพื่อนชาวตางชาติและญาติ ๆ
มาเยี่ยมเยือนอยูอยางสม่ําเสมอ จึงอยากไดหองนอนเพิ่มอีกหนึ่งหอง
ครอบครั ว นี้ ใ ห ค วามสํ า คั ญ แก ทุ ก ห อ งในที่ พั ก แต ถ า จั ด ลํ า ดั บ ให
หองนอน เปนอันดับแรก เพราะเปนหองสวนตัว รองลงมาคือ หองนั่งเลน เพราะเปนหองของครอบครัวมี
ขนาดกวางขวาง ซึ่งคิดวากวางเกินไป ถาเปนไปไดอยากใหแบงพื้นที่หองนั่งเลนเปนอีก 1 หองนอนยิ่งดี
(ข) อาคาร
ครอบครัวนี้ไมชอบอยูชั้นสูงเกิน 6 ชั้น เพราะสามีเปนโรคกลัวความ
สูง และชั้นสูงขึ้นไปจะมีเสียงรบกวนจากภายนอก ปจจุบันพักอยูชั้นที่4 ดวยเหตุที่มีจํานวนหองพักและผู
พักอาศัยในแตละครอบครัวไมมากนัก ตลอดจนการรักษาดูแลอาคารที่คอนขางไดมาตรฐาน จึงยังทําให
สภาพของตัวอาคารและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ อยูในมาตรฐานที่ดี ยกเวนสิ่งเล็ก ๆ นอย ๆ เชน
เตียงพลาสติกริมสระวายน้ําแตก ไมไดเปลี่ยนใหม มีขอเสนอวาควรติดตั้งรมริมสระวายน้ําดวย
2. สภาพสังคม
(ก) การอยูรวมกันของชนชาติเดียวกัน
การที่มีชนชาติเดียวกันนั้นไมไดเปนปจจัยในการเลือกที่พักอาศัย การ
มีหลายชนชาติอยูรวมกันเปนสิ่งที่ดี เพราะเปนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม แตทั้งนี้ไดเลือกที่นี่เพราะดูจาก
ปจจัยอื่น เชน ทําเลอยูใกลโรงเรียนบุตร การรักษาความปลอดภัย และสภาพแวดลอม เปนตน
(ข) กิจกรรมของครอบครัว
กิจกรรมของครอบครัวสวนใหญเปลี่ยนไปตามวัยของบุตร จากที่เอา
แตวิ่งเลนในสนามในสมัยเด็ก ๆ เปลี่ยนมาเปนการเลนกีฬากลางแจงดวยกันในปจจุบัน เชน วายน้ํา และ
เลน เทนนิส เปนตน
(ค) การเดินทางของผูพักอาศัย
ครอบครัวนี้เนนการเดินทางจากที่พักอาศัยไปโรงเรียนของบุตรเปน
อันดับแรก และสามารถเดินทางไปโรงพยาบาล BNH ถนนคอนแวนดไดสะดวกรวดเร็วในกรณีฉุกเฉิน
หรือเจ็บไขไดปวย สําหรับตัวเองสามารถไปที่ทํางานไดดวยทางดวนดานเลียบแมน้ําในเวลาไมถึงชั่วโมง
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(ง) ความปลอดภัยของสมาชิกในครอบครัว
มีความเชื่อมั่นในมาตราการรักษาความปลอดภัยของการพักอาศัยที่นี่
รูสึกพักที่นี่แลวรูสึกปลอดภัย แตอยากใหเพิ่มมาตรการที่เขมขนมากขึ้น เพราะที่นี่มีเจาหนาที่สถานทูต
อเมริกันพักอยูดวย ซึ่งอยูในชวงสงครามในอิรัก
3. คาเชา
ถึงแมวาจะรับผิดชอบคาเชาเอง ก็คิดวาคุมคากับสภาพแวดลอมและสังคม
สวนสําหรับคาเชาที่ผูใหสัมภาษณคิดวาเหมาะสมนั้นไมควรเกิน 100,000 บาทตอเดือน ซึ่งปจจุบันจายคา
เชาอยู 95,000 บาทตอเดือน
4. การตัดสินใจ
(ก) ระยะเวลาที่ใชในการเลือกที่พักอาศัย
เวลาที่ใชในการเลือกที่พัก เลือกทันที โดยระยะแรกพักอยูบานใกล
บริษัทถนนงามวงศวาน ประมาณ 10 วัน กอนยายมาอยูที่นี่
(ข) จํานวนโครงการที่เปรียบเทียบ
เคยมาหาเพื่อนที่พักอยูอพารทเมนตติดกันแลวรูสึกชอบบรรยากาศ
และสภาพแวดลอม เมื่อจะมาอยูที่กรุงเทพฯ เลยมาดูหองที่นี่ แลวตัดสินใจเชาเลยโดยไมไดเปรียบเทียบกับ
ที่ไหน
(ค) แหลงที่มาของขอมูลของที่พักอาศัย
เหมือนขอ (ข)
(ง) ปจจัยในการเชาที่พักอาศัยสําหรับครอบครัว
ปจจัยหลัก ๆ ที่ตัดสินใจเชาอพารทเมนทนี้คือ อยูใกลโรงเรียนของ
บุตร การรักษาความปลอดภัย และสิ่งแวดลอมสีเขียว
ผูใหสัมภาษณลําดับที่ 10 (สัมภาษณวันที่ 17 กุมภาพันธ 2546 ระยะเวลา 30 นาที)
ขอมูลสวนตัวโดยยอ
ผูใหสัมภาษณลําดับที่ 10 เปนหัวหนาครอบครัวชาวสวิส ตําแหนง International
Customer Development Manager ของบริษัท Nestle Products (Thailand) จํากัด ทําธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร มี
สํานักงานอยูที่ถนนเพลินจิต หางจากที่พัก 4.5 กิโลเมตร
ผูใหสัมภาษณคนดังกลาวมีสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยดวยกันในหองชุด 17C (ผังอยู
ในภาคผนวก ข) พื้นที่ขนาด 285.10 ตรม. อีก 3 คน ประกอบดวย ภรรยา ซึ่งเปนแมบานและบุตรสองคนที่
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ศึกษาอยูในระดับชั้นประถมตอนตน คนที่ 1 เพศชาย อายุ 8 ป และ คนที่ 2 เพศหญิง อายุ 7 ป เรียนอยูที่
โรงเรียนสมาคมฝรั่งเศส ซอยเย็นอากาศ ซึ่งหางจากที่พัก 800 เมตร โดยทุกวันรถโรงเรียนจะไปสงและรับ
กลับ
1. ดานกายภาพ
(ก) หองพัก
ครอบครัวนี้ตองการที่จะมีหองนอน 4 หอง เพราะตองการหองสํารอง
1 หอง สําหรับในกรณีที่มีแขก (“visitor”) มาพักดวย สมาชิกในครอบครัวนั้นใหความสําคัญแกหองนอน
เพราะเปนหองที่ใชพักผอนและเปนสวนตัว (privacy) และหองครัวเพราะภรรยาชอบทําอาหาร ตามลําดับ
(ข) อาคาร
ผูใหสัมภาษณกลาววา ชอบพักอาศัยในอาคารสูงประมาณ 10-20 ชั้น
ปจจุบันพักอยูชั้นที่ 17 เนื่องจากตองการสัมผัสกับความโลงสบายของบรรยากาศเมืองจากอาคารสูง ซึ่งเขา
มีความคิดวาความสูงของตัวอาคารนั้นมีสวนชวยใหการพักอาศัยนาอยูยิ่งขึ้น (โดยเห็นวิวรอบ ๆ ตัว
อาคาร) สวนสภาพภายนอกของตัวอาคารนั้นควรจะตองมีความสงบรมรื่นของที่พักอาศัย ความเปน
สวนตัวของครอบครัว ความปลอดภัยของตัวที่พักอาศัยและบริเวณภายนอกรอบ ๆ ที่พัก ตลอดจนรวมไป
ถึงความสมบูรณแบบของปจจัยทางดานสันทนาการและสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ
2. สภาพสังคม
(ก) การอยูรวมกันของชนชาติเดียวกัน
การที่มีชนชาติเดียวกันอาศัยในตึกเดียวกันนั้นไมไดเปนปจจัยในการ
เลือกที่พักอาศัย ผูใหสัมภาษณไมเคยคิดถึงปจจัยนี้เลย
(ข) กิจกรรมของครอบครัว
กิจกรรมสวนใหญของครอบครัวคือ การนําบุตรซึ่งอยูในวัยเด็กเล็ก
ออกมาวิ่งเลนกันในสนามเด็กเลนที่จัดไวขาง ๆ บริเวณอาคารที่พักอาศัยทุกวันชวงเย็น ๆ ซึ่งไมคอยมี
รถยนตแลนไปมา และวายน้ําประมาณสัปดาหละ 3 ครั้ง
(ค) การเดินทางของผูพักอาศัย
ผู ใ ห สั ม ภาษณ ก ล า วว า การเลื อ กที่ อ ยู อ าศั ย นั้ น จะเน น ไปถึ ง ความ
สะดวกสบายและความปลอดภัยของบุตรในการเดินทางไปกลับโรงเรียนถึงที่พักไดภายในระยะเวลาอัน
สั้น
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(ง) ความปลอดภัยของสมาชิกในครอบครัว
ใหความสําคัญเรื่องความปลอดภัยของทุกคนในครอบครัวโดยเนน
ความปลอดภัยของบุตรเปนอันดับแรก
3. คาเชา
คาเชานั้นเปนคาใชจายสวนตัว ปจจุบันจาย 95,000 บาท ตอเดือน และใน
ความคิดเห็นสวนตัวของผูใหสัมภาษณคิดวาคาเชาที่เหมาะสมนั้นควรอยูในระหวาง 80,000-90,000 บาท
ตอเดือน เพราะมีเพียง 3 หองนอน ถาเปรียบเทียบกับที่พักบริเวณสุขุมวิท ราคาจะถูกกวา
4. การตัดสินใจ
(ก) ระยะเวลาที่ใชในการเลือกที่พักอาศัย
เวลาที่ใชนั้นประมาณ 1 สัปดาห ในตัดสินใจและเลือกที่พักอาศัย
เนื่องจากชวงนั้นเปนระยะเวลาที่บุตรจะตองเขาโรงเรียน จึงตองรีบตัดสินใจในการหาที่พักใกลโรงเรียน
(ข) จํานวนโครงการที่เปรียบเทียบ
ไดเปรียบเทียบมากกวา 4 แหง เพราะตองการไดหองที่เหมาะสมใน
ราคาที่สมเหตุสมผล และตรงกับความตองการของครอบครัวมากที่สุด แตดวยเหตุผลดานเวลาที่จํากัด
ประกอบกับที่พักที่นี่ใกลเคียงกับความตองการจึงเลือกเชาที่นี่ เหตุผลที่ไมเลือกโครงการแรก ๆ เพราะบาง
แหงไมชอบทําเลที่อาคารตั้งอยู เพราะรถเดินทางเดียว (one way) หรือรถติดเวลาตอนเย็น ๆ บางแหงชอบ
แตงบประมาณไมพอ
(ค) แหลงที่มาของขอมูลของที่พักอาศัย
ไดติดตอบริษัทนายหนาอสังหาริมทรัพย ซึ่งนายหนาฯ พาภรรยาชม
โครงการต า ง ๆ ใน 2 วั น หลั ง จากนั้ น ภรรยาได นั ด ตั ว เองมาดู อี ก ครั้ ง และเมื่ อ มาเยี่ ย มชมที่ นี่ แ ล ว ก็
ประทับใจจึงตัดสินใจเชา
(ง) ปจจัยในการเชาที่พักอาศัยสําหรับครอบครัว
ปจจัยที่ใชในการเลือกที่พักนัน้ คือทําเลที่ดี ซึ่งไดแกที่พักใกลที่เรียน
ของบุตร ใกลที่ทํางาน ใกลทางขึ้นลงทางดวน สําหรับสิ่งอํานวยความสะดวกนั้นจะตองมีสระวายน้ํา และ
หองออกกําลังกาย สวนปจจัยการบริหารการจัดการอาคารไดเนนเรื่องระบบการรักษาความปลอดภัยของ
อาคาร
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ผูใหสัมภาษณลําดับที่ 11 (สัมภาษณวันที่ 17 กุมภาพันธ 2546 ระยะเวลา 27 นาที)
ขอมูลสวนตัวโดยยอ
ผูใหสัมภาษณลําดับที่ 11 เปนหัวหนาครอบครัวชาวอังกฤษ เปนพนักงานระดับบริหาร
ของบริษัท Optimum Media Direction (Thailand) จํากัด ทําธุรกิจเกี่ยวกับ Media มีสํานักงานตั้งอยูบน
ถนนวิทยุ หางจากที่พัก 2.7 กิโลเมตร
ผูใหสัมภาษณคนดังกลาวนี้มีสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยดวยกันในหองชุด 16B (ผังอยู
ในภาคผนวก ข) พื้นที่ขนาด285.10 ตรม. ทั้งสิ้น 3 คน ประกอบดวยตัวเอง ภรรยา และบุตรสาว 1 คน อายุ
3 ป เรียนอยูชั้นอนุบาลที่โรงเรียนแฮรโรว อินเตอรเนชั่นแนล บริเวณถนนนราธิวาสราชนครินทร ซึ่งอยู
หางจากที่พัก 2.6 กิโลเมตร โดยภรรยาจะไปสงและรับกลับ
1. ดานกายภาพ
(ก) หองพัก
หองที่ตัวเขาและครอบครัวชอบมากที่สุด คือหองนอน และถาเปนไป
ไดอยากไดหองเพิ่มอีก 1 หอง (อยากได 4 หองนอน) สํารองไวสําหรับแขกที่จะมาเยี่ยม เพราะหองที่
เหลืออยูทําเปนหองทํางาน ขนาดของหองนอนที่ 1 และ 2 นั้นถาเปนไปไดอยากไดหองที่มีขนาดใหญกวา
ปจจุบันนิดหนอย แตก็ยังไมใชปจจัยหลัก แตการที่มีจํานวนหองพักตอชั้นไมมากนักทําใหรูสึกเปน
สวนตัวมากขึ้น สวนของบานที่เปนศูนยรวมของสมาชิกในครอบครัวคือหองนั่งเลน เพราะใชบริเวณนี้
มากที่สุดโดยเฉพาะชวงวันหยุดที่ไมไดออกจากบาน แตก็ยังชอบหองนอนมากกวา
(ข) อาคาร
การพั ก อาศั ย ในอาคารสู ง นั้ น เป น สิ่ ง ที่ เ คยชิ น สํ า หรั บ ครอบครั ว นี้
เพราะฉะนั้ น การที่ มี ที่ พั ก อาศัย ตั้ ง อยู ร ะหว าง 10-20 ชั้ น นั้ น เป น สิ่ ง ที่ รั บได สํ า หรั บ การอยู แต ป จ จั ย
ทางดานอื่น ๆ เชน การบํารุงรักษาสภาพภายนอกอาคาร ความสงบรมรื่นของที่พักอาศัย ความเปนสวนตัว
ของครอบครัว ความปลอดภัยของทั้งตัวที่พักอาศัยและบริเวณภายนอกรอบ ๆ ที่พัก รวมไปถึงความ
สมบูรณแบบของปจจัยทางดานสันทนาการและ สิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ เปนสิ่งที่สมาชิกใน
ครอบครัวตองการ
2. สภาพสังคม
(ก) การอยูรวมกันของชนชาติเดียวกัน
การอยูรวมกันของคนที่มีชนชาติเดียวกันนั้นไมไดเปนปจจัยในการ
เลือกที่พักอาศัยเลย แตถาจะมีคนชนชาติเดียวกันบางก็เปนการดี
(ข) กิจกรรมของครอบครัว
กิจกรรมสวนใหญของครอบครัวคือ การนําบุตรสาวเพียงคนเดียว
ออกมาวิ่งเลนกันในสนามเด็กเลนที่จัดไวขาง ๆ บริเวณอาคารที่พักอาศัยในชวงเย็น ซึ่งไมคอยมีรถยนต
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แลนไปมา ทั้งนี้บุตรสาวก็ยังมีเพื่อนเลนประมาณอายุรุนราวคราวเดียวกัน ออกมาเลนที่สนาม บางครั้งก็ไป
วายน้ําที่สระน้ํา สําหรับตัวเองและภรรยาชอบหาเวลาวางเลนเทนนิสและสควอซที่อยูในบริเวณอาคารที่
พัก
(ค) การเดินทางของผูพักอาศัย
คํานึงถึงการเดินทางไปกลับของบุตรสาวจากโรงเรีย นถึงที่พักได
ภายในระยะเวลาสั้นนั้นเปนสิ่งที่ครอบครัวนี้พิจารณาเปนอันดับแรก เพราะไมอยากใหบุตรใชชีวิตบนรถ
นานเพราะการจราจรคับขั้น จึงเลือกทําเลที่พักใกลโรงเรียนบุตร รองลงมาใกลที่ทํางานของผูใหสัมภาษณ
และภรรยาของเขานั้นตองสามารถไปซื้อของไดสะดวก ไปมาไดหลายทางและไดหลายที่ (สวนใหญ
ภรรยาชอบไปซื้อของบริเวณสยามสแควร หรือไปแถวเซ็นทรัลชิดลม)
(ง) ความปลอดภัยของสมาชิกในครอบครัว
คํานึงถึงเรื่องระบบการรักษาความปลอดภัยใหสมาชิกในครอบครัว
โดยเฉพาะบุตรเปนสิ่งสําคัญ ตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของครอบครัว
3. คาเชา
เหตุเพราะบริษัทเปนคนออกคาใชจายดานคาเชา เพราะฉะนั้นจึงไมเปนปญหา
เรื่องคาใชจาย ปจจุบันจายคาเชาอยู 95,000 บาท ตอเดือน สําหรับคาเชาที่เหมาะสมในความคิดเห็นของ
ผู ใ ห สั ม ภาษณ นั้ น ไม ค วรเกิ น 100,000 บาทต อ เดื อ น เพราะคิ ด ว า เป น ราคาที่ เ หมาะสมและอยู ใ น
งบประมาณที่บริษัทจายได
4. การตัดสินใจ
(ก) ระยะเวลาที่ใชในการเลือกที่พักอาศัย
ใชระยะ 2-3 สัปดาหที่ครอบครัวนี้ใชตัดสินใจและเลือกที่พักอาศัย
แหงนี้ ในชวงแรกระหวางที่หาที่พักไดพักอาศัยอยูที่เซอรวิสอพารทเมนต ซอยสาทร 1
(ข) จํานวนโครงการที่เปรียบเทียบ
เยี่ ย มชมมากกว า 4 แห ง เพื่ อ เปรี ย บเที ย บ เพราะอยากดู ใ ห ทั่ ว ๆ
หลาย ๆ แหงกอนตัดสินใจเลือก เพราะตองอยูเปนเวลานาน เหตุผลที่ไมเลือกโครงการแรก ๆ เพราะบาง
แหงไมชอบหองโถงอาคาร (Lobby) ของอาคารตกแตงไมสวย มืด บางแหงชอบแตหองยังไมวางชวงที่จะ
เขาอยูตองรอนาน
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(ค) แหลงที่มาของขอมูลของที่พักอาศัย
บริษัทนายหนาอสังหาริมทรัพยเปนผูแนะนําใหมาชมที่โครงการนี้
โดยกอนหนานี้ก็ไดนายหนาฯ พาตระเวนดูหลายแหงกอนตัดสินใจเลือกที่นี่
(ง) ปจจัยในการเชาที่พักอาศัยสําหรับครอบครัว
พิจารณาจากปจจัยดานทําเล อาทิเชน ใกลโรงเรียนของบุตรอยูยานใจ
กลางเมือง และทางดวน สวนสิ่งอํานวยความสะดวกนั้น ตองมีสระวายน้ํา ตลอดจนการบริหารการจัดการ
อาคารที่ใหความสําคัญกับระบบการรักษาความปลอดภัย ที่รักษาชีวิตและทรัพยสินของครอบครัว

ผูใหสัมภาษณลําดับที่ 12 (สัมภาษณวันที่ 17 กุมภาพันธ 2546 ระยะเวลา 28 นาที)
ขอมูลสวนตัวโดยยอ
ผูใหสัมภาษณลําดับที่ 12 เปนหัวหนาครอบครัวชาวอิตาเลี่ยน ตําแหนงผูบริหารของ
บริษัท G.M.A.C (Thailand) จํากัด มีสํานักงานอยูที่ถนนรัชดาภิเษกใกลสี่แยกรัชโยธิน ซึ่งหางจากที่พัก
17.5 กิโลเมตร
ผูใหสัมภาษณคนดังกลาวนี้มีสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยดวยกันในหอง 5C (ผังอยูใน
ภาคผนวก ข) พื้นที่ขนาด 285.10 ตารางเมตร ทั้งสิ้น 4 คน ประกอบดวยตัวเอง ภรรยาเปนแมบาน และ
บุตรชาย 2 คน อายุ 8 ป และ 7 ป บุตรทั้งสองนั้นกําลังศึกษาระดับประถมตน เรียนอยูที่โรงเรียนแฮรโรว
อินเตอรเนชั่นแนล ถนนนราธิวาสราชนครินทร ซึ่งอยูหางที่พัก 2.6 กิโลเมตร โดยทุกวันรถโรงเรียนจะไป
สงและรับกลับ
1. ดานกายภาพ
(ก) หองพัก
การลงตัวในดานประโยชนใชสอยของหองเปนสิ่งที่ครอบครัวนี้
ตองการ แตขนาดของหองนั้นไมใชประเด็นสําคัญ หากแตจํานวนหองพักตอชั้นที่มีไมมากนักเปนสิ่งที่
ชอบเปนอยางมาก เพราะตองการความเปนสวนตัว ถาเปนไปไดอยากไดหองนอน 4 หอง เพื่อสํารองหอง
ที่เหลืออยูสําหรับในกรณีที่มีแขกหรือญาติจากตางประเทศมาเยี่ยม
ผูใหสัมภาษณไดใหความสําคัญแกหองนั่งเลน มากที่สุด เพราะเปนหองที่
สมาชิกทุกคนสามารถมาเจอหนาพรอมกันได

(ข) อาคาร
ผูใหสัมภาษณและครอบครัวไมชอบพักอยูชั้นที่ต่ํา (ปจจุบันพักอยูที่
ชั้น 5 เพราะไมมีหองอื่นใหเลือกเชา) เพราะชั้นที่อยูไมสูงจะมีเสียงดังของเด็กเลนเวลาที่วายน้ํา โดยเฉพาะ
วันหยุด นอกจากนี้ ยุงยังสามารถบินขึ้นมาถึงได ถาเลือกชั้นได อยากไดสูงกวาชั้น 10 แตเมื่อพิจารณา
ทางดานปจจัยอื่น ๆ เชน ความสงบรมรื่นของที่พักอาศัย (พื้นที่สีเขียว) ความเปนสวนตัวของครอบครัว
ความปลอดภัยของทั้งตัวที่พักอาศัยและบริเวณภายนอกรอบ ๆ ที่พัก ความสะอาดของที่พักอาศัย ตลอดจน
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รวมไปถึงความสมบูรณแบบของปจจัยทางดานสันทนาการและสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ เปนสิ่งที่
สมาชิกในครอบครัวนี้ชมชอบ
2. สภาพสังคม
(ก) การอยูรวมกันของชนชาติเดียวกัน
การเลือกที่อยูอาศัยไมไดคํานึงถึงปจจัยเรื่องเชื้อชาติวา ตองมีเชื้อชาติ
เดียวกันอยูจึงเลือกที่เชาพัก การมีหลาย ๆ ชาติเปนสิ่งที่ดี เพราะจะไดมีเพื่อนบานหลาย ๆ ประเทศ
(ข) กิจกรรมของครอบครัว
การนําบุตรซึ่งอยูในวัยเด็กเล็กออกมาวิ่งเลนกันในสนามเด็กเลนที่จัด
ไวขาง ๆ บริเวณอาคารที่พักอาศัย ซึ่งไมคอยมีรถยนตแลนไปมาเปนสิ่งที่ครอบครัวนี้ชอบกระทํา
(ค) การเดินทางของผูพักอาศัย
การที่ บุ ต รสามารถเดิ น ทางไปกลั บ โรงเรี ย นถึ ง ที่ พั ก ได ภ ายใน
ระยะเวลาอันรวดเร็วนั้นเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด สวนตัวผูใหสัมภาษณนั้นเดินทางไปทํางานบริเวณถนน
รัชดาภิเษกโดยใชทางดวนดานเลียบแมน้ํา
(ง) ความปลอดภัยของสมาชิกในครอบครัว
ผูใหสัมภาษณกลาววา สําหรับเขานั้นใหความสําคัญในเรื่องความ
ปลอดภัยของสมาชิกทุกคนในครอบครัวโดยเฉพาะบุตรเปนอันดับแรก ตลอดจนรวมถึงความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของครอบครัว ซึ่งที่พักแหงนี้มียามรักษาการจํานวนมาก เขาและภรรยาชอบมาก
3. คาเชา
ผูใหสัมภาษณกลาววา บริษัทเปนผูรับผิดชอบคาใชจายดานคาเชา ปจจุบันจาย
คาเชา 100,000 บาทตอเดือน ซึ่งในความเห็นสวนตัวคิดวาแพง เมื่อเทียบกับที่พักอื่น ๆ บริเวณสุขุมวิทและ
รัชดาภิเษก คาเชาที่คิดวาเหมาะสมควรลดลง 30% หรือประมาณ 70,000 บาทตอเดือน
4. การตัดสินใจ
(ก) ระยะเวลาที่ใชในการเลือกที่พักอาศัย
ใชเวลาประมาณ 1 สัปดาหเทานั้นในการเลือกที่พักแหงนี้
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(ข) จํานวนโครงการที่เปรียบเทียบ
ผูใหสัมภาษณกลาววา เขาและภรรยาไปเลือกดูประมาณ 6 แหง เพื่อ
เปรียบเทียบ เพื่อเลือกที่พักที่ดีที่สุด โดยเฉพาะภรรยาเขาตองการใหที่พักอยูใกลโรงเรียนบุตร ซึ่งทําเลที่นี่
ใกลโรงเรียนแฮรโรวฯ ที่บุตรเรียนอยู อีกทั้งเจาของหองที่ใหเชาอนุญาตใหเลี้ยงแมวดวย เหตุผลที่ไมเลือก
โครงการแรก ๆ เพราะบางแหงชอบทําเลหองพัก สิ่งอํานวยความสะดวก แตงบประมาณคาเชาไมพอ
(คาเชา 125,000 บาทตอเดือน) บางแหงไมใหเลี้ยงสัตว บางแหงไกลโรงเรียนบุตร
(ค) แหลงที่มาของขอมูลของที่พักอาศัย
ผูใหสัมภาษณกลาววา กอนเขาและครอบครัวจะยายมาประเทศไทย
เขาไดขอใหเพื่อนรวมงานติดตอบริษัทนายหนาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาชมโครงการตาง ๆ กวาจะตัดสินใจ
เลือกเชาที่นี่
(ง) ปจจัยในการเชาที่พักอาศัยสําหรับครอบครัว
ป จ จั ย สํ า คั ญ คื อ เลื อ กทํ า เลที่ พั ก ใกล โ รงเรี ย นของบุ ต ร ส ว นป จ จั ย
ทางดานอื่น ๆ เชน สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เปนแคสวนประกอบรองลงมาในการตัดสินใจเลือกที่พัก
เพราะสวนใหญสิ่งอํานวยความสะดวก เชน สระวายน้ํา สามารถหาไดไมยากในที่อยูอาศัยอื่น ๆ ผูให
สัมภาษณยังเสริมอีกวา ครอบครัวเขาชอบที่นี่ เพราะที่นี่คลาย ๆ หมูบานเล็ก (“small village”) มียามรักษา
ความปลอดภัย อีกทั้งมีสภาพแวดลอมสีเขียว (“green area”) โดยรอบ
ผูใหสัมภาษณลําดับที่ 13 (สัมภาษณวันที่ 22 กุมภาพันธ 2546 ระยะเวลา 25 นาที)
ขอมูลสวนตัวโดยยอ
ผูใหสัมภาษณลําดับที่ 13 ชาวฟนแลนด ตําแหนง Marketing Director ของบริษัท Stora
Enso (Thailand) จํากัด มีสํานักงานอยูบริเวณถนนสาทรหางจากที่พัก 2.6 กิโลเมตร มีสมาชิกในครอบครัว
ทั้งสิ้น 1 คน อาศัยในหองชุด 17A (ผังอยูในภาคผนวก ข) พื้นที่ขนาด 295.22 ตารางเมตร
1. ดานกายภาพ
(ก) หองพัก
ผูใหสัมภาษณกลาวถึงหองพักวา ถึงแมวาเขาอยูคนเดียว เขาก็ยังชอบ
หองพัก 3 หองนอน โดยมีหองนอนของเขา 1 หอง หองทํางาน 1 หอง และอีก 1 หองสํารองไวสําหรับแขก
ที่จะมาพัก ขนาดหองในปจจุบันก็มีขนาดกําลังพอดี ไมกวางหรือแคบไป อาจจะขนาดเทาที่เขาเคยเชาอยู
กอนยายมาที่นี่ หรือขนาดไมคอยแตกตางจากที่เคยอยูมา แตที่นี่จํานวนหองตอชั้นไมหนาแนนจนเกินไป
ซึ่งเขาชอบ เพราะใหความเปนสวนตัวและเงียบสงบดี สําหรับหองที่เขาชอบใชคือ หองรับแขก เพราะติด
กับระเบียง ซึ่งเขาสามารถเห็นวิวในเมืองไดเปนอยางดี
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(ข) อาคาร
ผูใหสัมภาษณชอบพักอาศัยในอาคารสูงไมเกิน 20 ชั้น (ปจจุบันอยู
ชั้นที่ 17) โดยสวนตัวของผูใหสัมภาษณชอบอยูบนอาคารสูง เพราะชอบการถายเทของอากาศ ทัศนียภาพ
และบรรยากาศจากอาคารสูง สวนสภาพภายนอกอาคารนั้น ก็นับวาเปนปจจัยสําคัญ ซึ่งที่พักนี้ก็มีสภาพที่
ดีพอสมควร อาจเปนเพราะมีการดูแลสภาพอาคารอยางสม่ําเสมอ อีกทั้งยังปรับปรุงดูแลสภาพความรมรื่น
ในบริเวณอาคาร (จากการที่ผูใหสัมภาษณสังเกตเห็นระหวางอยูที่นี่)
2. สภาพสังคม
(ก) การอยูรวมกันของชนชาติเดียวกัน
ผูใหสัมภาษณไมไดคํานึงถึงการมีชนชาติเดียวกันอยูรวมกันนั้นมา
เปนปจจัยในการเลือกที่พักอาศัย แตจะมีบางก็ได แตก็ไมเปนนัยสําคัญ
(ข) กิจกรรมของครอบครัว
ผูใหสัมภาษณชอบวายน้ํามาก โดยเฉพาะประเทศไทยเปนเมืองรอน
เขาจึงไดใชสระวายน้ําของที่นี่อยางสม่ําเสมอ บางครั้งก็ชวนเพื่อนมาเลนเทนนิสและออกกําลังกายที่ใน
หองออกกําลังกาย
(ค) การเดินทางของผูพักอาศัย
ใหความสําคัญความใกลของการเดินทางไปทํางานบริเวณถนนสาทร
อีกทั้งยังชอบใหมีทางดวน (ใกลทางดวนดานเลียบแมน้ํา) และมีแหลงชอปปงอยูใกลที่พัก (ชอบไปซื้อ
ของที่เอ็มโพเรี่ยม)
(ง) ความปลอดภัยของสมาชิกในครอบครัว
การมีระบบการตรวจสอบคนภายนอกและการรักษาความปลอดภัยที่
ดีเปนสิ่งที่ผูใหสัมภาษณใหความสําคัญ โดยเฉพาะเขาอยูคนเดียว
3. คาเชา
บริษัทที่ทํางานเปนคนออกคาเชา ปจจุบันจายคาเชา 90,000 บาทตอเดือน
สําหรับคาเชาที่เหมาะสมนั้นผูใหสัมภาษณเห็นวาควรอยูในระหวาง 80,000 – 90,000 บาทตอเดือน เพราะ
อยูในงบที่บริษัทจายให
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4. การตัดสินใจ
(ก) ระยะเวลาที่ใชในการเลือกที่พักอาศัย
ใชเวลาประมาณ 1 สัปดาหในการหาที่พัก เปรียบเทียบ และจึง
ตัดสินใจเลือกที่พักอาศัยแหงนี้
(ข) จํานวนโครงการที่เปรียบเทียบ
ไดเลือกมากกวา 4 แหง เพื่อเปรียบเทียบกอนตัดสินใจเลือกที่นี่ อีกทั้ง
ไมตองการที่จะอยูโรงแรมเปนเวลานาน เพราะไมรูสึกเหมือนอยูบานตนเอง เหตุผลที่ไมเลือกโครงการ
แรก ๆ เพราะบางแหงตัวตึกอยูใ กลทางดวนมากเกินไป ทําใหเมื่อเปดหนาตางจะมีเสียงรบกวนจากรถยนต
ที่วิ่งบนทางดวน บางแหงหองพักอยูชั้นต่ําทําใหไมเห็นวิวดานนอก
(ค) แหลงที่มาของขอมูลของที่พักอาศัย
บริษัทนายหนาอสังหาริมทรัพยไดนําโครงการตาง ๆ มาเสนอ
จากนั้นผูใหสัมภาษณไดเลือกดู และไปชมโครงการตาง ๆ ที่เลือกไวภายในเวลา 1 วัน ซึ่งพอเจอโครงการ
นี้แลวชอบหลังจากพิจารณาถึงปจจัยตาง ๆ แลว จึงตัดสินใจเชา
(ง) ปจจัยในการเชาที่พักอาศัยสําหรับครอบครัว
ตองการความสะดวกของการเดินทางไปทํางานของตัวผูใหสมั ภาษณ
เอง
ผูใหสัมภาษณลําดับที่ 14 (สัมภาษณวันที่ 23 กุมภาพันธ 2546 เวลา 32 นาที)
ขอมูลสวนตัวโดยยอ
ผูใหสัมภาษณลําดับที่ 14 ชาวอเมริกัน ตําแหนง Deputy Resident Representative ของ
UNDP มีสํานักงานอยูที่ถนนราชดําเนิน หางจากที่พัก 8.5 กิโลเมตร
ผูใหสัมภาษณมีสมาชิกในครอบครัวอาศัยอยูหอง 12AA (ผังอยูในภาคผนวก ข) มีพื้นที่
ขนาด 295.22 ตารางเมตร อีก 3 คน ประกอบดวย ภรรยาชาวฝรั่งเศสเปนแมบานและบุตร2 คน ซึ่งอยูในวัย
ประถมศึกษาตอนตน คนที่ 1 เพศชายอายุ 10 ป คนที่ 2 เพศหญิงอายุ 8 ป เรียนหนังสือที่โรงเรียนสมาคม
ฝรั่งเศส ซอยเย็นอากาศ ซึ่งหางจากที่พัก 800 เมตร โดยมีภรรยาเปนผูรับสง
1. ดานกายภาพ
(ก) หองพัก
ทิศทางของหองนั้นตองหันไปทางทิศเหนือ ซึ่งเปนทิศทางที่อากาศ
ไมรอน จะไมชอบหองพักที่หันไปทิศตะวันตกเพราะรอนในชวงเย็น นอกจากนี้ผูใหสัมภาษณตองการ
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ห อ งนอน 4 ห อ ง เพื่ อ สํ า รองสํ า หรั บ แขกและต อ งมี จํ า นวนห อ งพั ก ต อ ชั้ น ไม ม ากนั ก เพราะอยากได
บรรยากาศที่เงียบสงบและมีความเปนสวนตัวแบบครอบครัว ไมชอบความพลุกพลาน
ผู ใ ห สั ม ภาษณ ใ ห ค วามสํ า คั ญ ต อ ห อ งนอนมากที่ สุ ด เพราะโดย
สวนตัวเปนคนชอบนอน โดยเฉพาะวันหยุดถาไมมีอะไรทําก็จะนอนตื่นสาย เขาจึงใหความสําคัญแก
หองนอนมาก
(ข) อาคาร
ตอนพิจารณาเลือกหองพัก ไดเลือกหองที่อยูสูงระหวางชั้นที่ 10-20
(ปจจุบันอยูชั้น 19) ไมชอบอยูชั้นต่ํา นอกจากความสูงของที่พักแลว สภาพอาคารภายนอกของอาคารก็เปน
องค ประกอบอีก อย างที่พิ จารณา สภาพอาคารตอ งอยู ในสภาพที่ดี มี ก ารหมั่นดู แลอยู อย างสม่ํ าเสมอ
นอกจากนี้ปจจัยทางดานอื่น ๆ เชน สิ่งอํานวยความสะดวก และการดูแลเอาใจใสจากการบริหารการ
จัดการของที่พัก ก็เปนสวนประกอบที่สําคัญในการพิจารณาเลือกที่พักเชนกัน
2. สภาพสังคม
(ก) การอยูรวมกันของชนชาติเดียวกัน
ไมเคยคํานึงถึงปจจัยการมีชนชาติเดียวกันอยูในที่เดียวกัน จึงไมเคย
ใชปจจัยนี้ในการเลือกที่พักอาศัย ถาอยากพบปะสังสรรคกับคนอเมริกัน ก็จะนัดพบปะสังสรรคกับเพื่อน
ๆ ตามรานอาหารบริเวณสุขุมวิท เพราะฉะนั้นจึงไมมีความจําเปนใด ๆ ในการที่ตองมีคนชนชาติเดียวกัน
มาอาศัยอยูที่เดียวกัน
(ข) กิจกรรมของครอบครัว
ผูใหสัมภาษณกลาววากิจกรรมหลักของครอบครัวคือ การวายน้ําที่
สระวายน้ําของที่พัก นอกจากนี้โดย สวนตัวชอบการออกกําลังกายในหองออกกําลังกายในชวงเย็นหลัง
เลิกงาน มีเลนเทนนิสบางในชวงวันหยุด และอาจจะไปเดินเลนทั้งครอบครัวบริเวณสนามเด็กเลน หรือ
สวนหยอมภายในบริเวณที่พัก เพราะชอบความสงบเงียบ บรรยากาศรมรื่น และถนนไมคอยมีรถยนตเขา
ออกมากมายนัก
(ค) การเดินทางของผูพักอาศัย
ตองการใหการเดินทางของบุตรไปกลับโรงเรียนไดภายในระยะเวลา
ประมาณ 30 นาที ซึ่งที่พักควรจะอยูใกลโรงเรียน ถัดจากนั้นที่พักก็ควรไมไกลจากที่ทํางานตนเอง และ
ภรรยาสามารถพาบุตรไปชอปปงและไปเที่ยวตามศูนยการคาตาง ๆ เชน เซ็นทรัลพระราม 3 หรือเอ็มโพ
เรี่ยมไดภายในระยะเวลาไมนานในชวงยามวาง
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(ง) ความปลอดภัยของสมาชิกในครอบครัว
ผู ใ ห สั ม ภาษณ ก ล า วว า สํ า หรั บ เขานั้ น ให ค วามสํ า คั ญ ในเรื่ อ งของ
ความปลอดภัยของสมาชิกในครอบครัว ดังนั้นระบบความปลอดภัยควรจะดีพรอมในการรักษาชีวิตและ
ทรัพยสินของครอบครัวเขา
3. คาเชา
หนวยงานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายดานคาเชา ปจจุบันจายคาเชา 90,000 บาท
ตอเดือน สําหรับคาเชาที่ผูใหสัมภาษณคิดวาเหมาะสมนั้น ควรอยูในระหวาง 90,000-100,000 บาทตอ
เดือน ซึ่งคิดวาเหมาะสมกับงบประมาณที่หนวยงานกําหนดไว
4. การตัดสินใจ
(ก) ระยะเวลาที่ใชในการเลือกที่พักอาศัย
ผูใหสัมภาษณกลาวแกผูสัมภาษณวา ครอบครัวเขาใชเวลาประมาณ 2
สัปดาห ในตัดสินใจและเลือกที่พักอาศัยแหงนี้ โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่กลาวมาขางตน
(ข) จํานวนโครงการที่เปรียบเทียบ
โครงการกวา 4 แหง เปนตัวเปรียบเทียบในการเลือกเฟนที่พกั กอนจะ
มาเลือกที่นี่ เหตุผลที่ไมเลือกโครงการแรก ๆ เพราะบางแหงชอบหองพักและสิ่งอํานวยความสะดวก แต
ไมชอบทิศของหองที่หันไปทางทิศตะวันตก ทําใหอากาศรอนตอนบาย ๆ บางแหงไมมีสนามเทนนิส บาง
แหงพื้นที่สีเขียวนอย
(ค) แหลงที่มาของขอมูลของที่พักอาศัย
ขอมูลเบื้องตนนั้นไดมาจากบริษัทนายหนาอสังหาริมทรัพยที่
หนวยงานผูใหสัมภาษณจัดหามาให จากนั้นก็ไดนัดหมายและเยี่ยมชมโครงการตาง ๆ กอนจะตัดสินใจเชา
(ง) ปจจัยในการเชาที่พักอาศัยสําหรับครอบครัว
ปจจัยที่สําคัญที่สุดของครอบครัวนี้ คือ ทําเล ซึ่งตองอยูใกลโรงเรียน
ของบุตรเปนอันดับแรก ถัดมาก็ควรไมไกลจากที่ทํางาน แหลงชอปปง และโรงพยาบาล สวนในดานของ
สิ่งอํานวยความสะดวกนั้น ควรตองมีสระวายน้ําที่มีขนาดคอนขางมาตรฐาน มีหองออกกําลังกาย มี
เทนนิสคอรด และที่จอดรถ อีกทั้งตองมีระบบการจัดการบริหารอาคารที่ดี เชน ระบบการรักษาความ
ปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ เปนตน
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ผูใหสัมภาษณลําดับที่ 15 (สัมภาษณวันที่ 23 กุมภาพันธ 2546 ระยะเวลา 35 นาที)
ขอมูลสวนตัวโดยยอ
ผูใหสัมภาษณลําดับที่ 15 ชาวออสเตรเลี่ยน เปนพนักงานบริหารระดับสูงของบริษัท
Syngenta Crop Protection จํากัด สํานักงานอยูที่ถนนสีลม หางจากที่พัก 3.2 กิโลเมตร
ผูใหสัมภาษณนี้มีสมาชิกในครอบครัวอาศัยอยูหอง 19A (ผังอยูในภาคผนวก ข) พื้นที่
ขนาด 295.22 ตารางเมตร มีทั้งสิ้น 3 คน ประกอบดวยภรรยาเปนแมบาน และบุตรชาย 1 คน อายุ 10 ป
เรียนที่โรงเรียนไอเอสบี (ISB) ถนนแจงวัฒนะ อยูหางจากที่พัก 27 กิโลเมตร โดยมีรถโรงเรียนรับสงบุตร
1. ดานกายภาพ
(ก) หองพัก
จํ า นวนห อ งนอนที่ มี อ ยู 3 ห อ งก็ เ พี ย งพอแล ว สํ า หรั บ ครอบครั ว นี้
เพราะเพียงพอกับจํานวนสมาชิกในครอบครัว (หองนอนพอแม 1 หอง และหองบุตร 1 หอง) อีกทั้งยัง
เหลืออีกหนึ่งหองซึ่งสามารถสํารองไวรับรองญาติพี่นองที่มาเยี่ยมจากออสเตรเลีย สวนจํานวนหองตอชั้น
ควรมีจํานวนนอย เพราะจะไดไมรูสึกแออัดและมีความเปนสวนตัวแบบครอบครัว
เวลาส ว นใหญ ข องสมาชิ ก ในครอบครั ว จะใช เ วลาอยู ร ว มกั น ที่
หองรับแขก เพื่อสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเหตุการณตาง ๆ ที่สมาชิกในครอบครัวไดพบมา
(ข) อาคาร
ครอบครัวนี้ชอบพักอาศัยในอาคารสูงไมเกิน 10 ชั้น (ปจจุบันพักชั้น
19A เนื่องจากชวงนั้นไมมีหองวางที่อยูไมเกินชั้น 10) เพราะเกรงวาความซุกซนของบุตรอาจจะทําใหเกิด
อันตรายได ตอนนี้อยูชั้นคอยขางสูงจึงตองเพิ่มความระวังและปองกันการเกิดอุบัติเหตุของบุตรมากขึ้น
2. สภาพสังคม
(ก) การอยูรวมกันของชนชาติเดียวกัน
ผูใหสัมภาษณทานนี้กลาวแกผูสัมภาษณวา การอยูรวมกันของคนที่มี
ชนชาติเดียวกันนั้นไมไดเปนปจจัยในการเลือกที่พักอาศัยเลย แตก็มีเพื่อนบานที่เปนชนชาติเดียวกันอยู
บางในบริเวณที่พกั อาศัยแหงนี้ ซึ่งบางครั้งก็ไดนัดพบปะสนทนากันบางตามโอกาสตาง ๆ เชน วันเกิดบุตร
หรือวันปใหม เปนตน
(ข) กิจกรรมของครอบครัว
กิจกรรมสวนใหญของครอบครัวนี้คือ การวายน้ําที่สระชั้น 3 สวนตัว
ผูใหสัมภาษณชอบไปออกกําลังกายในหองออกกําลังกาย และบุตรชอบไปสนามเด็กเลนซึ่งมีเพื่อนเลนอยู
ในวัยใกลเคียงกันพอสมควร
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(ค) การเดินทางของผูพักอาศัย
ผู ใ ห สั ม ภาษณ ก ล า วว า การเลื อ กที่ อ ยู อ าศั ย นั้ น จะเน น ไปถึ ง ความ
สะดวกสบายและความปลอดภัยของการเดินทางไปที่ทํางาน ตองใชระยะเวลาเดินทางไมนานในการออก
จากบานไปที่ทํางาน
(ง) ความปลอดภัยของสมาชิกในครอบครัว
ผูใหสัมภาษณกลาววา ความปลอดภัยของครอบครัวเปนสิ่งสําคัญ
โดยเฉพาะเขามีแคภรรยาและบุตรซึ่งตองยายตามเขามาทํางานที่ตางแดน จึงอยากใหความมั่นคงและ
ปลอดภัยแกครอบครัว การมีระบบรักษาความปลอดภัยของที่พักที่ดีก็เปนสวนหนึ่งที่ทําใหเขาอุนใจใน
ระดับหนึ่ง
3. คาเชา
คาเชาไมใชปจจัยในการพิจารณาเลือกที่พักเพราะบริษัทเปนคนออกคาใชจาย
ดานคาเชา ซึ่งปจจุบันจายคาเชา 85,000 บาทตอเดือน แตในความเห็นสวนตัวของผูใหสัมภาษณนั้น คาเชา
ที่เหมาะสมนั้นควรต่ํากวา 80,000 บาทตอเดือน
4. การตัดสินใจ
(ก) ระยะเวลาที่ใชในการเลือกที่พักอาศัย
ครอบครัวนี้ใชเวลาประมาณ 1-2 เดือนในตัดสินใจและเลือกที่พัก
อาศัยแหงนี้ โดยใชเวลาที่ผูใหสัมภาษณวางจากงานไปเยี่ยมชมโครงการตาง ๆ โดยไมรีบรอน
(ข) จํานวนโครงการที่เปรียบเทียบ
ผูใหสัมภาษณกลาววา เขาและภรรยาไปเลือกดูมากกวา 4 แหงในชวง
เกือบ 2 เดือน กอนตัดสินใจเลือกที่นี่ เขาใชเวลาหาอพารทเมนตวา มีที่ไหนใหเลือกบาง และมีปจจัยอะไร
ที่โครงการตาง ๆ มีให เพื่อตองการที่พักที่ดีที่สุด เพราะจะตองอยูเปนป ๆ เหตุผลที่ไมเลือกโครงการแรก
ๆ เพราะบางแหงขนาดหองเล็กเกินไปมีแค 2 หองนอน ไมเพียงพอกับความตองการ บางแหงไกลจากจุด
ขึ้น – ลงทางดวน บางแหงไมมีสนามเด็กเลน บางแหงการจราจรติดขัด บางแหงอาคารเกาเกินไป บางแหง
ไมชอบพื้นหองปูพรม บางแหงขาดความรมรื่น
(ค) แหลงที่มาของขอมูลของที่พักอาศัย
ใชบริษัทนายหนาอสังหาริมทรัพยเปนผูแนะนําโครงการตาง ๆ
จากนั้นนายหนาฯ จะพาไปดูจากโครงการที่ผใู หสัมภาษณไดเลือกไว ซึ่งบางครั้งภรรยาจะเปนผูไปดูกอน
แลวเมื่อเขาวางจึงไปดูดวยกันอีกครั้ง จากนั้นก็จะคัดเลือกและเปรียบเทียบ แลวจึงตัดสินใจ
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(ง) ปจจัยในการเชาที่พักอาศัยสําหรับครอบครัว
ปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการเลือกที่พักอาศัยนี้ คือ ในเรื่องของทําเล
คือ ควรไมไกลจากที่ทํางาน การเดินทางไปโรงเรียนบุตรไดสะดวก (มีทางดวน) สวนปจจัยในเรื่องสิ่ง
อํานวยความสะดวกนั้น ควรมีหองออกกําลังกาย เพราะผูใหสัมภาษณชอบ นอกจากนี้ควรมีที่จอดรถ เปน
ตน สวนปจจัยการบริหารการจัดอาคารควรจะมีระบบการบริหารที่ดี โดยเฉพาะระบบการรักษาความ
ปลอดภัย

บทที่ 5
บทวิเคราะห
จากการวิเคราะหและศึกษาบทสัมภาษณ สามารถสรุปผลของขอมูลไดดังตอไปนี้
1. ดานกายภาพ
จากจํานวนผูใหสัมภาษณ 15 คน มากกวาครึ่ง คือ จํานวน 9 ราย ตองการหองนอน 4
หองนอน ดวยเหตุผลสวนใหญที่ตองการเปนหองสํารองเพื่อรับรองชั่วคราวในกรณีมีญาติ พี่นอง หรือ
เพื่อนมาเยี่ยมหรือใชเปนหองทํางานดังตารางที่ 5.1
ตารางที่ 5.1 แสดงจํานวนหองนอนที่ตองการของผูใหสัมภาษณทั้ง 15 คน
จํานวนหองนอนที่ตองการ
ผูใหสัมภาษณลําดับที่
3 หองนอน
4 หองนอน
5 หองนอน
;
1
;
2
;
3
;
4
;
5
;
6
;
7
;
8
;
9
;
10
;
11
;
12
;
13
;
14
;
15
รวมจํานวน (ราย)
5
9
1
จากตารางที่ 5.1 จะพบวาผูใหสัมภาษณที่ตองการจํานวนหองนอนเพิ่มขึ้น เนื่องจากมี
จํานวนสมาชิกหลายคนและไดใชหองนอนที่มีอยูครบทุกหองแลว ดังนั้นจึงตองการเพิ่มอีก 1 หอง เพื่อ
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สํารองสําหรับรับรองแขก นอกจากนี้มีบางสวนตองการทําเปนหองทํางาน ซึ่งเปนกลุมนักธุรกิจที่ทํางาน
ภาคเอกชนระหวางประเทศ
ในดานความสูงของอาคารผูใหสัมภาษณจํานวน 10 ราย ตองการอาคารสูงระหวางชั้น
10 – 20 ดังตารางที่ 5.2
ตารางที่ 5.2 แสดงความสูงของอาคารที่ตองการพักอาศัยอยูข องผูใหสัมภาษณทั้ง 15 คน
ความสูงของอาคารที่ตองการพักอาศัยอยู
ผูใหสัมภาษณลําดับที่
ไมเกิน 10 ชั้น
ระหวางชั้น 10 - ชั้น 20
ชั้นไหนก็ได
;
1
;
2
;
3
;
4
;
5
;
6
;
7
;
8
;
9
;
10
;
11
;
12
;
13
;
14
;
15
รวมจํานวน (ราย)
4
10
1
จากตาราง 5.2 จะพบวาผูใหสัมภาษณมากกวาครึ่งตองการพักอาศัยอยูระหวางชั้น 10-20
ดวยเหตุผลตองการชมวิวโดยรอบอาคาร และตองการหลบเลีย่ งมลภาวะทางดานเสียง ดังนั้นการพัฒนาที่
อยูอาศัยสําหรับชาวตางชาติระดับผูบริหาร ควรคํานึงถึงประเด็นนี้ในการออกแบบดวย
นอกจากนี้สภาพแวดลอมที่เปนพื้นที่สีเขียวมีตนไมและสนามหญารวมทั้งความสงบ
เงียบและเปนสวนตัว ชาวตางชาติทุกคนใหความสําคัญแกประเด็นนี้มาก
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2. สภาพสังคม
ผูใหสัมภาษณสวนใหญจะอยูในลักษณะเปนครอบครัว ประกอบดวย บิดา มารดา และ
บุตร หัวหนาครอบครัวเปนผูบริหารระดับสูงของหนวยงานระหวางประเทศ ภรรยามีอาชีพเปนแมบาน
และบุตรอยูในวัยกําลังศึกษา
ผูใหสัมภาษณทั้งหมดใหความเห็นวาการเลือกที่พักอาศัยไมไดดูประเด็นของคนที่พัก
อยูปจจุบันจะตองเปนชาติเดียวกับตนเอง แตพิจารณาถึงประเด็นทางดานอื่น ๆ ประกอบ เชน ทําเลที่ตั้ง
และสิ่งอํานวยความสะดวก เปนตน
กิจกรรมสวนใหญของครอบครัวในที่พักอาศัยนี้ ผูพักอาศัยสวนใหญมีกิจกรรมทั่ว ๆ
ไปตามแตระดับวัยของผูพักอาศัย ถาอยูในวัยเด็กเล็กจะชอบมาวิ่งเลน หรือเลนชิงชา ปนปาย บริเวณสนาม
เด็กเลนหรือวายน้ํา ถาเปนเด็กโตจะชอบเลนเทนนิสและวายน้ํา สวนบิดา มารดา จะชอบมาใชบริการสระ
วายน้ํา หองออกกําลังกาย หรือเลนเทนนิส
การเดินทางของผูพักอาศัยที่ไดจากการสัมภาษณ ผูพักอาศัยสามารถเดินทางจากที่พัก
อาศั ย ไปยั ง สถานที่ ต า ง ๆ ได ส ะดวกโดยใช ร ะยะเวลาไม น าน ตั ว อย า งเช น บุ ต รสามารถเดิ น ทางไป
โรงเรี ย นที่ อ ยู ใ กล ที่ พั ก ในระยะเวลารวดเร็ ว หรื อ การใช ร ะบบทางด ว น ซึ่ ง จุ ด ขึ้ น ลงอยู ห า งจากที่ พั ก
ประมาณ 1.5 กิโลเมตร
ความปลอดภัยของสมาชิกในครอบครัว ผูใหสัมภาษณทุกคนเนนเรื่องความปลอดภัย
โดยมีความเห็นวาที่พักอาศัยที่นี่มีระบบการรักษาความปลอดภัยดี โดยสังเกตตั้งแตประตูหนาโครงการ
จนถึงที่พัก ตองผานระบบการรักษาความปลอดภัยหลายชั้น มีเวรยามรักษาความปลอดภัยเดินตรวจตราอยู
ตลอดเวลา สิ่งอํานวยความสะดวกมีครบสมบูรณในบริเวณที่พัก สามารถเลนกีฬาตาง ๆ หรือทํากิจกรรม
ในสถานที่เดียวกันไดอยางปลอดภัย เพราะไมตองเดินทางไปใชขางนอกที่พัก ตัวอยางเชน บุตรสามารถ
เลนชิงชาในสนามเด็กเลนโดยการดูแลของพี่เลี้ยง ในขณะที่มารดาวายน้ําในสระวายน้ํา หรือบิดาออก
กําลังกายในหองออกกําลังกาย (gym) เปนตน
3. คาเชา
คาเชาที่ผูใหสัมภาษณเชาที่พักอยูปจจุบัน เปนคาเชาที่หนวยงานออกใหจํานวน 11 ราย
และหัวหนาครอบครัวรับผิดชอบเองจํานวน 4 ราย โดยจายคาเชาตั้งแต 85,000 – 12,000 บาท ตอเดือน ดัง
ตารางที่ 5.3
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ตารางที่ 5.3 แสดงอัตราคาเชาและผูรับผิดชอบคาเชา
ผูใหสัมภาษณลําดับที่
คาเชาที่จายอยู (บาท)
บริษัทจาย
;
1
120,000
;
2
98,000
;
3
100,000
;
4
100,000
5
120,000
;
6
115,000
;
7
95,000
8
85,000
9
95,000
10
95,000
;
11
95,000
;
12
100,000
;
13
90,000
;
14
90,000
;
15
85,000
รวมจํานวน (ราย)
11

เจาตัวจาย

;

;
;
;

4

สําหรับคาเชาที่ผูใหสัมภาษณมากกวาครึ่งมีความเห็นวาคาเชาที่เหมาะสมตอเดือนควร
อยูระหวาง 80,000 – 100,000 บาท จํานวน7 ราย ดังตารางที่ 5.4
ตารางที่ 5.4 แสดงคาเชาที่คิดวาเหมาะสมและตองการของผูใหสัมภาษณทั้ง 15 คน
ผูใหสัมภาษณ
คาเชาที่คิดวาเหมาะสม (บาท)
ลําดับที่
ต่ํากวา 80,000
80,000 - 100,000
มากกวา 100,000
;
1
;
2
;
3
;
4
;
5
;
6
;
7
;
8
;
9
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ลําดับที่
10
11
12
13
14
15
รวมจํานวน (ราย)

ต่ํากวา 80,000

คาเชาที่คิดวาเหมาะสม (บาท)
80,000 - 100,000
มากกวา 100,000
;

;
;
;
;
;
5

7

3

จากตาราง 5.3 และ 5.4 จะพบวาระดับราคาคาเชาเฉลี่ยของทั้ง 15 ราย คือ 98,867 บาท
ตอเดือน ทั้งนี้ผูใหสัมภาษณสวนใหญมีความเห็นวา คาเชาปจจุบันที่จายอยูควรลดลง เนื่องจากมีจํานวน
หองนอนแค 3 หองนอน ซึ่งคาเชาที่จายอยูในปจจุบันนี้ควรได 4 หองนอน
4. การตัดสินใจ
ผู ใ ห สั ม ภาษณ ม ากกว า ครึ่ ง ใช ร ะยะเวลาการตั ด สิ น ใจโดยใช ร ะยะเวลาประมาณ 1
สัปดาห จํานวน 6 ราย มากกวา 1 สัปดาหแตไมเกิน 2 สัปดาห จํานวน 5 ราย และระยะเวลามากกวา 2
สัปดาห จํานวน 4 ราย ดังตารางที่ 5.5
ตารางที่ 5.5 แสดงระยะเวลาที่ใชในการตัดสินใจเชาที่พัก
ระยะเวลาที่ใชในการตัดสินใจเชาที่พัก
ผูใหสัมภาษณลําดับที่ ประมาณ 1 สัปดาห
มากกวา 1 สัปดาห แต
มากกวา 2 สัปดาห
ไมเกิน 2 สัปดาห
;
1
;
2
;
3
;
4
;
5
;
6
;
7
;
8
;
9
;
10
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ผูใหสัมภาษณลําดับที่
11
12
13
14
15
รวมจํานวน (ราย)

ระยะเวลาที่ใชในการตัดสินใจเชาที่พัก
ประมาณ 1 สัปดาห
มากกวา 1 สัปดาห แต
มากกวา 2 สัปดาห
ไมเกิน 2 สัปดาห
;
;
;
;
;
6
5
4

ตารางที่ 5.6 แสดงเหตุผลการเปรียบเทียบโครงการตาง ๆ ที่ไมตัดสินใจเลือกที่พัก
ผูใหสัมภาษณ
เหตุผล
ลําดับที่
ผังหองที่ดูคับแคบ กลาวคือ 3 หองนอน พื้นที่ประมาณ 200 ตารางเมตร ไมชอบ
สภาพแวดลอมที่สนามเด็กเลนอยูทางเขาตัวอาคาร มีรถวิ่งเขา – ออกตลอดเวลา อยูใน
1
ซอยลึกและสภาพอาคารเกา
2
ไมชอบหองครัวเล็กเพราะชอบจัดเลี้ยง อยูไกลโรงเรียนบุตร ไมมีสนามเทนนิส
อยูไกลโรงเรียนของบุตร และหางจุดขึ้น – ลงทางดวน สนามเด็กเลนไมมี สิ่งอํานวยความ
3
สะดวกไมดี เชน สระวายน้ํามีขนาดเล็ก พื้นที่สีเขียวมีนอย
ทําเลเหมาะสม แตมี 2 หองนอนบวก 1 หองทํางาน ซึ่งไมเพียงพอความตองการ ตึกเกา
4
เกินไป
ไมชอบหองที่วา งอยูฝงติดกับตึกสูงที่หยุดกอสราง ทําใหทัศนวิสัยไมดี ไมมีสนามเทนนิส
5
ไมมีความรมรืน่
ไมชอบพื้นหองปูพรม เพราะเปนตัวเก็บฝุน ทําใหบุตรเปนโรคภูมิแพได บางแหงไม
6
สะดวกที่จะไปขึ้นทางดวน หองครัวมีขนาดเล็ก ไมเหมาะสําหรับทําอาหารเพื่อจัดเลี้ยง
อาคารทําเลดี แตขอเสียคือ เพดานในหองพักต่ําเกินไป หองนั่งเลนมีขนาดเล็ก อาคาร
7
ตั้งอยูในทําเลพลุกพลานตอนเย็น เชน ถนนหลังสวน
พื้นที่สีเขียวมีจํากัดทําใหไมรูสึกรมรื่น สิ่งอํานวยความสะดวกไมดี เชน เครื่องเลนในหอง
8
ออกกําลังกายนอยและเกา
ไมไดเปรียบเทียบโครงการ มาบานเพื่อนเห็นสภาพโดยรอบโครงการแลวประทับใจ จึง
9
ตัดสินใจเชา
ไมชอบทําเลที่อาคารตั้งอยูเพราะรถเดินทางเดียว (one way) รถติดเวลาตอนเย็น ๆ บาง
10
แหงชอบแตงบประมาณไมพอ
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ลําดับที่
11
12
13
14
15

เหตุผล
ไมชอบหองโถง (Lobby) ของอาคารตกแตงไมสวย มืด บางแหงชอบแตหองยังไมวาง
ชวงที่จะเขาอยูตองรอนาน
ชอบทําเลหองพัก สิ่งอํานวยความสะดวก แตงบประมาณคาเชาไมพอ (คาเชา 125,000
บาทตอเดือน) ไมใหเลี้ยงสัตว ไกลโรงเรียนบุตร
ตัวตึกอยูใกลทางดวนมากเกินไป ทําใหเมื่อเปดหนาตางจะมีเสียงรบกวนจากรถยนต
หองพักอยูชั้นต่ําทําใหไมเห็นวิวดานนอก
ชอบหองพัก และสิ่งอํานวยความสะดวก แตไมชอบทิศของหองที่หันไปทางทิศตะวันตก
ทําใหอากาศรอนตอนบาย ๆ บางแหงไมมีสนามเทนนิส มีพื้นที่สีเขียวนอย
พื้นที่ขนาดหองเล็กเกินไปมีแค 2 หองนอน ไมเพียงพอกับความตองการ ไกลจากจุดขึ้น –
ลงทางดวน ไมมีสนามเด็กเลน การจราจรติดขัด อาคารเกาเกินไป ไมชอบพื้นหองปูพรม
ขาดความรมรื่น

จากตารางที่ 5.6 จะพบว า ผู ให สั ม ภาษณ ทั้ ง 15 ราย จะมี เ หตุ ผ ลในการเปรี ย บเที ย บ
แตกตางกันไปตามความชอบของแตละคน ซึ่งสามารสรุปเปนประเด็นไดดังนี้ คือ
กายภาพของอาคาร กลาวคือ อาคารเกาเกินไป หองโถงอาคารตกแตงไมสวย มืด ไมชอบ
พื้นหองปูพรม เพดานในหองพักต่ําเกินไป หองหันไปทางทิศตะวันตก เปนตน
ทําเลของอาคาร กลาวคือ อยูไกลโรงเรียนบุตร ไกลจุดขึ้น – ลงทางดวนหรือใกลตึกสูงที่
หยุดการกอสรางเกินไป ใกลแนวทางดวนมากเกินไปทําใหไดยินเสียงรถยนตวิ่ง เดินรถทางเดียว (one
way) ทําใหเขา – ออกที่พักไมสะดวก เปนตน
คาเชา กลาวคือ ประทับใจในหองพักและทําเลที่ตั้ง แตติดขัดเรื่องงบประมาณของคาเชา
สูงเกินไป
การเลือกที่พักอาศัยจะไดจากการแนะนําของบริษัทนายหนาอสังหาริมทรัพย จํานวน 12
ราย จากหนวยงานที่หัวหนาครอบครัวสังกัดแนะนํา จํานวน 2 ราย และจากเพื่อน จํานวน 1 ราย ดังตาราง
ที่ 5.7
ตารางที่ 5.7 แสดงแหลงที่มาของขอมูลโครงการ
นายหนา
ผูใหสัมภาษณลําดับที่
หนวยงาน
เพื่อน
อสังหาริมทรัพย
;
1
;
2
;
3
;
4
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ผูใหสัมภาษณลําดับที่
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
รวมจํานวน (ราย)

นายหนา
อสังหาริมทรัพย
;

หนวยงาน

เพื่อน

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
12

2

1

จากตาราง 5.7 ผูใหสัมภาษณเกือบทั้งหมดใชบริการหาที่พัก โดยใชบริการจากบริษัท
นายหนาอสังหาริมทรัพย เนื่องจากความสะดวกที่บริษัทนายหนาฯ สามารถเตรียมขอมูลใหเปรียบเทียบ
และจั ด การนั ด หมายเวลาของที่ พั ก ต า ง ๆ ในการเข า ชม ตลอดจนพาชม ซึ่ ง ทํ า ให ผู ใ ห สั ม ภาษณ
ประหยัดเวลาการเดินทาง บางครั้งสามารถชมสถานที่ตาง ๆ ถึง 4 แหงในวันเดียว เปนตน
สําหรับปจจัยที่ผูใหสัมภาษณตัดสินใจเชาเรียงลําดับความสําคัญจากมากสุดไปนอยสุด
ไดดังนี้
1. ทําเล
จากบทสัมภาษณทั้ง 15 ราย อธิบายไดวาการเลือกที่อยูอาศัยจะคํานึงถึงทําเลที่
ใกลโรงเรียนบุตร ที่ทํางาน ทางดวน แหลงชอปปง และโรงพยาบาล แตทั้ง 15 ราย ไดเนนประเด็นเรื่อง
ทําเลอยู 2 อยางที่สําคัญมากที่สุด คือ ทําเลที่ใกลโรงเรียนบุตรและใกลที่ทํางาน ดังแสดงไดตารางที่ 5.8
ตารางที่ 5.8 แสดงปจจัยทําเลที่ใชพิจารณาในการเลือกเชาที่พกั อาศัยของผูใหสัมภาษณทั้ง 15 คน
ปจจัยทําเลในการเลือกเชาที่พกั อาศัย
ผูใหสัมภาษณ
ใกล
ใกล
ใกลทั้งโรงเรียน
ลําดับที่
โรงเรียน
ที่ทํางาน
และที่ทํางาน
;
1
;
2
;
3
;
4
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ผูใหสัมภาษณ
ลําดับที่
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
รวม

ใกล
โรงเรียน

ปจจัยทําเลในการเลือกเชาที่พกั อาศัย
ใกล
ใกลทั้งโรงเรียน
ที่ทํางาน
และทีท่ ํางาน
;

;
;
;
;
;
;
;
;
;
9

;
2

4

เมื่อพิจารณาถึงการเปรียบเทียบระยะทางระหวางที่พักกับโรงเรียน และที่พัก
กับที่ทํางานสามารถแสดงไดดังตารางที่ 5.9 ภาพที่ 5.1 และภาพที่ 5.2

ตารางที่ 5.9 แสดงการเปรียบเทียบระยะทางระหวางที่พักกับโรงเรียน และที่พักกับที่ทํางาน
ระยะทาง
จํานวนบุตร
ไปที่ทํางาน

โรงเรียนบุตร

ที่อยูโรงเรียนบุตร

ระยะทาง
ไปโรงเรียนบุตร

2

สมาคมฝรั่งเศส

ซ.เย็นอากาศ

0.8 กม.

4.5 กม.

3

สมาคมฝรั่งเศส

ซ.เย็นอากาศ

0.8 กม.

ถ.วิภาวดี

14 กม.

2

สมาคมฝรั่งเศส

ซ.เย็นอากาศ

0.8 กม.

Cetelem (Thailand) Co.,Ltd.

ถ.สาทรเหนือ

2.6 กม.

2

สมาคมฝรั่งเศส

ซ.เย็นอากาศ

0.8 กม.

เบลเยีย่ ม

Belgium Embassy

ถ.สาทร

2.7 กม.

2

สมาคมฝรั่งเศส

ถ.สาทร

1.7 กม.
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ฝรั่งเศส

Siam Gypsum Industry Co., Ltd.

ถ.บางซื่อ

13 กม.

2

สมาคมฝรั่งเศส

ซ.เย็นอากาศ

0.8 กม.

7

8C

แคนนาเดี่ยน

Accor

ถ.สุรวงศ

4.6 กม.

1

แฮรโรวอินเตอรเนชั่นแนล ถ.นราธิวาสราชนครินทร

2.6 กม.

8

16C

อเมริกัน

US Embassy

ถ.วิทยุ

4 กม.

1

แฮรโรวอินเตอรเนชั่นแนล ถ.นราธิวาสราชนครินทร

2.6 กม.

9

4B

ฝรั่งเศส

General Distribution Service Co.,Ltd

ถ.งามวงศวาน

21.65 กม.

2

สมาคมฝรั่งเศส

ซ.เย็นอากาศ

0.8 กม.

10

17C

สวิส

Nestle Products (Thailand) Co.,Ltd.

ถ.เพลินจิต

4.5 กม.

2

สมาคมฝรั่งเศส

ซ.เย็นอากาศ

0.8 กม.

11

16B

อังกฤษ

Optimum Media Direction (Thailand) Co.,Ltd.

ถ. วิทยุ

2.7 กม.

1

แฮรโรวอินเตอรเนชั่นแนล ถ.นราธิวาสราชนครินทร

2.6 กม.

12

5C

อิตาเลี่ยน

G.M.A.C. (Thailand) Ltd.

ถ. รัชดาภิเษก

17.5 กม.

2

แฮรโรวอินเตอรเนชั่นแนล ถ.นราธิวาสราชนครินทร

2.6 กม.

13

17A

ฟนแลนด

Stora Enso (Thailand) Co.,Ltd

ถ.สาทรเหนือ

2.6 กม.

0

(ไมมีบุตร)

(ไมมี)

ไมมีบุตร

14

12AA

อเมริกัน

UNDP

ถ.ราชดําเนิน

8.5 กม.

2

สมาคมฝรั่งเศส

ซ.เย็นอากาศ

0.8 กม.

15

19A

ออสเตรเลี่ยน

Syngenta Crop Protection Ltd.

ถ.สีลม

3.2 กม.

1

ISB

ถ.แจงวัฒนะ

27 กม.

ครอบครัวที่

หอง

สัญชาติ

บริษัทที่ทํางาน

ที่อยูที่ทํางาน

1

14A

ฝรั่งเศส

Total Fina Elfe E&P Thailand

ถ.วิภาวดี

14 กม.

2

10B

สวิส

Nestle Products (Thailand) Co.,Ltd.

ถ.เพลินจิต

3

12A

ฝรั่งเศส

Total Fina Elfe E&P Thailand

4

15A

ฝรั่งเศส

5

8B

6

92

93

ภาพที่ 5.1 แสดงตําแหนงของที่พักบานสวนพลู โรงเรียนบุตร และที่ทํางาน

โรงเรียนบุตร
ที่ทํางาน
โรงเรียน

บานสวนพลู (BAAN SUAN PLU)

ดูภาพขยายภาพที่ 5.2
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ภาพที่ 5.2 แสดงตําแหนงของที่พักบานสวนพลู โรงเรียนของบุตร และที่ทํางาน

จากตารางที่ 5.8 ภาพที่ 5.1 และภาพที่ 5.2 จะพบวา ระยะทางระหวางที่พักไป
ยังโรงเรียนบุไมตรจะมี
มีบุตร ระยะทางใกลกวาไปที่ทํางาน จํานวน 13 ราย ยกเวนผูใหสัมภาษณรายที่ 13 ที่ไมมี
บุตร และรายที่ 15 โรงเรียนบุตรอยูไกลกวาที่ทํางาน การเดินทางไปโรงเรียนสามารถใชจุดขึ้นลงทางดวน
ที่อยูบริเวณใกลเคียง
2. สิ่งอํานวยความสะดวก
สิ่งอํานวยความสะดวกที่ไดพบจากสัมภาษณอธิบายไดวา ผูพักอาศัยจะมาใช
สิ่งอํานวยความสะดวกของที่พักดังนี้ สระวายน้ํา หองออกกําลังกาย ที่จอดรถ สนามเด็กเลน สนามเทนนิส
และสนุกเกอร โดยทั้งหมด 15 คนชอบใชสระวายน้ํา และอีกมากกวาครึ่งชอบใชหองออกกําลังกาย ดัง
แสดงไดตารางที่ 5.9

โรงเรียนบุตร
ที่ทํางาน

จากตารางที่ 5.9 ภาพที่ 5.1 และภาพที่ 5.2 จะพบวา ระยะทางระหวางที่พักไป
ยังโรงเรียนบุตรจะมีระยะทางใกลกวาไปที่ทํางาน จํานวน 13 ราย ยกเวนผูใหสัมภาษณรายที่ 13 ที่ไมมี
บุตร และรายที่ 15 โรงเรียนบุตรอยูไกลกวาที่ทํางาน การเดินทางไปโรงเรียนสามารถใชจุดขึ้นลงทางดวน
ที่อยูบริเวณใกลเคียง
ในจํานวน 13 ราย มีที่พักอยูใกลโรงเรียน โดยมีระยะหางใกลสุด 0.8 กิโลเมตร
และไกลสุด 2.6 กิโลเมตร เฉลี่ย 1.4 กิโลเมตร โดยใชระยะเวลาเดินทาง 10 – 15 นาทีเทานั้น เนื่องจากอยู
ใกลที่พัก และการจราจรไมติดขัด โดยมีรถโรงเรียนรับ – สง ขณะที่สํานักงานของหัวหนาครอบครัวอยู
หางจากที่พักใกลสุด 2.6 กิโลเมตร และไกลสุด 21.65 กิโลเมตร เฉลี่ย 8 กิโลเมตร ซึ่งใชระยะเวลาเดินทาง
25 นาทีขึ้นไป เนื่องจากการจราจรขาเขาเมืองจะติดขัด ยกเวนกรณีบางรายที่สํานักงานอยูนอกเมือง เชน
ถนนงามวงศวานจะใชทางดวนบริเวณใกลที่พัก โดยใชระยะเวลาประมาณ 45 นาที จากที่พัก
ส ว นแหล ง ช อ ปป ง ที่ ช อบไปใช บริ ก าร ได แ ก เอ็ ม โพเรี่ ย ม เซ็ น ทรั ล ชิ ด ลม
เซ็นทรัลพระราม 3 วิลลาซุปเปอรมารเก็ต และรานคาบริเวณถนนสีลม โดยวันหยุดหัวหนาครอบครัวจะ
ขับรถไป ถาเปนวันธรรมดาภรรยาจะใชรถยนตสวนตัว หรือบางครั้งใชบริการแท็กซี่
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โรงพยาบาลที่ผูใหสัมภาษณไปใชบริการสวนใหญ คือ โรงพยาบาล BNH
ถนนคอนแวนด โรงพยาบาลบํารุงราษฎร ถนนสุขุมวิท ซอย 1 หรือ โรงพยาบาลเซนตหลุย ถนนสาทร
โดยใชรถยนตสวนตัว หรือแท็กซี่ เปนตน
2. สิ่งอํานวยความสะดวก
สิ่งอํานวยความสะดวกที่ไดพบจากสัมภาษณอธิบายไดวา ผูพักอาศัยจะมาใช
สิ่งอํานวยความสะดวกของที่พักดังนี้ สระวายน้ํา หองออกกําลังกาย ที่จอดรถ สนามเด็กเลน สนามเทนนิส
และสนุกเกอร โดยทั้งหมด 15 คน ใชสระวายน้ํา และอีกมากกวาครึ่งชอบใชหองออกกําลังกาย ดังแสดง
ไดในตารางที่ 5.10
ตารางที่ 5.10 แสดงปจจัยสิ่งอํานวยความสะดวกที่ใชพิจารณาเลือกเชาที่พักอาศัยของผูใหสัมภาษณ 15 คน
ผูใหสัมภาษณ
ปจจัยสิ่งอํานวยความสะดวกในการเลือกที่พักอาศัย
ลําดับที่
สนามเด็กเลน หองออกกําลังกาย สนามเทนนิส สนุกเกอร
สระวายน้ํา
;
;
;
1
;
;
;
2
;
;
3
;
;
;
;
4
;
;
5
;
;
6
;
;
7
;
;
8
;
;
;
9
;
;
10
;
11
;
12
;
;
;
13
;
;
;
14
;
;
15
รวม
15
5
9
5
1
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3. การบริหารการจัดการอาคาร
ผูใหสัมภาษณใหความสําคัญแกการบริหารการจัดการของอาคาร โดยเนนเรื่อง
การรักษาความปลอดภัย โดยดูไดจากระบบการรักษาความปลอดภัยของอาคารที่มีระบบการรักษาความ
ปลอดภัยตรวจเช็คหลายชั้น และมีเวรยามเดินตรวจตลอด 24 ชั่วโมง

บทที่ 6
บทสรุป
1. สภาพทั่วไป
บานสวนพลูเปนอพารทเมนตใหเชาของชาวตางชาติระดับผูบริหาร ตั้งอยูเลขที่ 200
ซอยพัฒนสิน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บนที่ดิน 1 ไร 3 งาน 90.5 ตารางวา เปนอาคารสูง 22 ชั้น จํานวน
51 หอง ปจจุบันมีชาวตางชาติพักอาศัยอยู 47 หอง ผูพักอาศัยทั้งหมดมีตําแหนงหนาที่การงานอยูในระดับ
ผูบริหารและเกือบทั้งหมดมีบุตรศึกษาโรงเรียนนานาชาติในบริเวณใกลเคียง
สภาพอาคารอาคารนี้สรางมาเปนระยะเวลา 10 ป โดยมีการดูแลบํารุงรักษาตัวอาคาร
ตลอดเวลาทํ า ให ส ภาพอาคารอยู ใ นสภาพดี สวยงาม สะอาด เรี ย บร อ ย บรรยากาศโดยรอบอาคาร
ประกอบดวยตนไม สนามหญา ทําใหสภาพแวดลอมรมรื่น ถนนภายในโครงการเปนถนนสวนบุคคลซึ่ง
เขา – ออกทางเดียว ทําใหมีรถยนตเฉพาะผูพักอาศัย และผูมาติดตอเทานั้นที่เขามาในโครงการได ทําให
ถนนมีรถยนตวิ่งผานนอย ดังนั้นเด็ก ๆ สามารถวิ่งเลน ขี่จักรยาน บนถนนไดอยางปลอดภัย ตลอดจนมีเวร
ยามรักษาการตลอด 24 ชั่วโมง ทําใหชาวตางชาติรูสึกปลอดภัยที่ไดอาศัยอยูที่นี่ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
ของ Abernethy, James J ที่กลาววาความปลอดภัย (Security) การอยูอาศัยตองคํานึงถึงความปลอดภัยใน
ดานตาง ๆ ทั้งในชีวิตและทรัพยสิน
2. สภาพสังคมและการดําเนินชีวิต
ชาวตางชาติที่พักอาศัยในโครงการนี้ สวนใหญอยูเปนแบบครอบครัวมีบุตร ซึ่งอยูในวัย
การศึ ก ษา ซึ่ ง ส ว นใหญ ศึ ก ษาอยู บริ เ วณใกล ที่ พั ก ชาวต า งชาติ เ หล า นี้ จ ะมี ตํ า แหน ง หน า ที่ ก ารงานใน
ตําแหนงผูบริหารระดับสูงสังกัดหนวยงานของบริษัท หรือองคกรระหวางประเทศ มีบางรายที่เปนเจาของ
ธุรกิจสวนตัว
สวนจํานวนหองนอนของที่พัก ที่ชาวตางชาติมีความตองการขึ้นอยูกับจํานวนสมาชิก
ในครอบครัว เชน ถามีบุตรหลายคน ก็ตองการจํานวนหองนอนใหเพียงพอกับทุกคน รวมไปถึงตองการ
หอ งนอนสํ ารองเพิ่ ม เติม สํ าหรั บญาติ พี่ นอ งหรือ เพื่ อ นจากต า งประเทศมาพั ก ชั่ว คราว ซึ่ ง ผลดั ง กล า ว
สอดคลองกับผลการศึกษาของ Brain Goodal เรื่องสภาพครอบครัว ที่วามีเด็กในครอบครัวมีผลสะทอนตอ
การใชพื้นที่ของครอบครัว ยิ่งมีเด็กมากเทาไรก็ยิ่งเปนเครื่องกระตุนใหตองการบานที่มีพื้นที่ขนาดใหญ
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3. ผูพักอาศัยตองการสิ่งแวดลอมที่ดีในการพักอาศัย
โดยสังเกตจากทุกคนใหความสําคัญและชอบความรมรื่นของที่อยูอาศัย ชอบความสงบ
เปนสว นตัว ใหเวลากับตัวเองและครอบครัวในการใชพื้นที่สันทนาการตาง ๆ ของที่พัก เชน วายน้ํา
ไปสนามเด็กเลน เลนเทนนิส การรวมกลุมของสังคมมีบางตามโอกาส เชน การจัดกลุมของแมบาน เพื่อ
เรียนแอรโรบิค โยคะในหองสันทนาการ เปนตน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาพื้นฐานของความตองการ
ทางดานจิตวิทยาทางสังคมของมนุษยของ Abernethy, James J ที่นํามาใชงานออกแบบดังนี้
1. ความเปนสังคม (community) ออกแบบใหมีสถานที่สําหรับการพบปะกัน
บางของกลุมผูอยูอาศัย เพื่อสรางความสัมพันธและสังคมที่ดี
2. ความเปนสวนตัว (privacy) เปนสิ่งสําคัญที่ตองคํานึงถึง และความสงบ
เงียบเปนสิ่งที่ผูอาศัยตองการอยางยิ่ง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Jay Sicgel เรื่องสิ่งแวดลอม โดยให
ความเห็นวาการเลือกที่ตั้งที่อยูอาศัยตองพิจารณาถึงคุณภาพสิ่งแวดลอม เชน ลักษณะดานสังคมของชุมชน
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ การบริการทางสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4. คาเชา
ชาวตางชาติระดับผูบริหารที่พักอาศัยที่นี่ สวนใหญบริษัทหรือหนวยงานเปนผูจายคาเชา
ให โดยอัตราคาเชาอยูระหวาง 85,000 – 120,000 บาท ตอเดือน โดยบางรายแสดงความเห็นวาราคาคาเชา
สูงเกินไปเมื่อเทียบกับยานสุขุมวิท หรือจํานวนหองนอนนอยเกินไป (เนื่องจากตองการหองพักเพิ่มขึ้น
เพื่อใชเปนหองทํางานหรือหองพักสําหรับแขก) เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราคาเชาที่จายไปในแตละเดือน
ดังนั้นชาวตางชาติบางรายจึงมีความรูสึกวาคาเชาที่จายทุกเดือนไมคุมคากับสิ่งที่ไดรับหรือตอบสนอง
ความตองการสอดคลองกับการศึกษาของ Brain Goodal กลาววา เมื่อรายไดของผูอยูอาศัยมากขึ้นเทาใด
โอกาสของการเลือกชนิดของบานที่ตั้งและความพอใจในสิ่งที่ชอบก็จะไดรับการตอบสนองมากขึ้น
เทานั้น
5. ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเชา
จากการศึ กษาป จจั ยที่ สง ผลตอ การตั ดสิ นใจเช าอพารทเมนต พบวา ป จจั ยสํ าคั ญที่ มี
อิทธิพลตอการเลือกมีดังนี้ คือ
1. ทําเล ชาวตางชาติใหความสําคัญแกการเลือกทําเลเปนอันดับแรก ทําเลที่เลือก คือ
ทําเลใกลโรงเรียนของบุตร โดยชาวตางชาติจะใหความสําคัญแกบุตรกอนในการเลือกทําเลที่อยูอาศัย
เพราะสังคมตะวันตกจะใหความสําคัญแกเด็กในครอบครัวกอน จากการวิจัยพบวาระยะทางจากที่พักไป
โรงเรี ย นเฉลี่ ย ประมาณ 1.4 กิ โ ลเมตร และใช ร ะยะเวลาเดิ น ทาง 10 – 15 นาที นอกจากนี้ ยั ง พบว า
สอดคลองกับแนวความคิดของ Branin Goodal ที่กลาววา บริเวณที่มีโรงเรียนที่มีมาตรฐานดานการศึกษาดี
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ตั้งอยูจะเปนบริเวณที่ไดรับความสนใจในการเลือกเปนที่ตั้งของที่อยูอาศัยมากขึ้น นอกจากนี้จากการศึกษา
ของ Yeh & Lee พบวา ดัชนีความพอใจตอปจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของที่ตั้ง ซึ่งประกอบดวยความ
ใกลของระยะทางกับสถานที่ตาง ๆ เชน โรงเรียนของบุตรหลานมีคาสูง
2. สิ่งอํานวยความสะดวกของที่พักอาศัย ชาวตางชาติสวนใหญมีความตองการสิ่ง
อํานวยความสะดวกที่ครบครัน อันประกอบดวย สระวายน้ํา หองออกกําลังกาย สนามเด็กเลน สนาม
เทนนิส และที่จอดรถ แตสิ่งที่เปนที่นิยม และมาใชบริการสม่ําเสมอ ไดแก สระวายน้ํา และหองออก
กําลังกาย
3. ชาวตางชาติสวนใหญใหความสําคัญแกการรักษาความปลอดภัยมากที่สุด ทั้งในเรื่อง
ชีวิตและทรัพยสิน เพราะผูพักอาศัยทั้งหมดเมื่อเดินทางมาจากประเทศของตนเอง และเมื่อมาประจําอยูที่นี่
ซึ่งมีสภาพสังคมและวัฒนธรรมที่แตกตางไปจากประเทศของตัวเอง ดังนั้นสิ่งที่มองหาคือ เรื่องความ
ปลอดภัยของครอบครัว ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Button ที่กลาววาผูอยูอาศัยมีความตองการใหท่ีอยู
อาศัยของตนนั้นไดรับการดูแลจัดการชุมชน โดยเฉพาะในดานความมั่นคงปลอดภัย (Need for shelter and
security) อันเปนผลสืบเนื่องมาจากความสลับซับซอนของกายภาพ สังคม และความย่ําแยของศีลธรรม จึง
ทําใหมนุษยมีความตองการปกปองอันตรายจากภัยตาง ๆ ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือภัยคุกคามจากมนุษย
โดยวิธีการสรางหรือออกแบบโครงสรางที่สามารถปกปองคุมกันได หรือวิธีอื่น ๆ ที่ทําใหผูอยูอาศัยรูสึก
วามั่นคงปลอดภัยในทรัพยสินของตน
นอกจากปจจัยทั้ง 3 ขางตนแลว ยังมีปจจัยที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจเลือกอีก
ไดแก สภาพแวดลอมโดยรอบที่รมรื่นมีพื้นที่สีเขียว สภาพสังคมของชุมชนที่มีคุณลักษณะคลาย ๆ กัน
เปนตัวชวยในการเลือกที่อยูอาศัย ซึ่งสอดคลองแนวความคิดเรื่องคุณภาพที่ตั้งที่พิจารณาจากชุมชนเพื่อน
บาน มีความสําคัญตอการเลือกที่อยูอาศัย ซึ่งจะแตกตางกันไปตามรสนิยมของแตละคน แตสวนใหญแลว
คนเราพอใจในความเงียบสงบ เนื้อที่กวางขวาง มีความเปนอยูเหมือนกัน นอกจากนี้ Brain Goodal
กลาวถึงลักษณะของชุมชนวาผูอยูอาศัยมักจะเลือกบริเวณที่อยูอาศัยที่มีสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
เหมือนกับตนเองและการแบงแยกผิว เชื้อชาติ และชนชั้นก็มีผลตอการเลือกที่อยูอาศัย รวมทั้ง Jay Siegel
ไดกลาวถึงหนึ่งในหลักเกณฑในการเลือกที่อยูอาศัย คือ คุณภาพของสิ่งแวดลอม เชน ลักษณะทางสังคม
ของชุมชนสภาพแวดลอมธรรมชาติ บริการสาธารณะสําหรับชุมชน ความพึงพอใจที่ไดรับจากที่ตั้งนั้น มี
ผลตอการตัดสินใจ
6. กระบวนการตัดสินใจ
1. ระยะเวลาการตัดสินใจเชาที่อยูอาศัยสวนใหญจะใชเวลาประมาณ 1 – 2 สัปดาห
เนื่องจากสาเหตุ
1.1 หองพักมีจํานวนจํากัด ถาไมตัดสินใจดวนหองพักนั้นอาจจะมี ผูเชาราย
อื่นเชาไป ซึ่งสอดคลองกับขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูจัดการอาคาร บานสวนพลู
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1.2 ตองการที่อยูถาวรโดยเร็ว เนื่องจากพักโรงแรม หรือเซอรวิส อพารทเมนต
ซึ่งมีพื้นที่หองจํากัด ราคาคาเชาสูง และถาครอบครัวไหนมีบุตรอยูดวย อยากจะมาอยูที่พักที่คลายกับบาน
มากกวา เพราะไมอยากใหบุตรตองปรับตัวมาก
2. ชองทางการรูจักที่พักอาศัยชาวตางชาติสวนใหญจะมาเชาโดยการแนะนําโดยบริษัท
นายหนาอสังหาริมทรัพย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนายประกิจ ชยันตธีระศิลปที่วา “คนตางดาวจาก
นอกเอเชียจะไดรับขอมูลดานที่อยูอาศัยจากบริษัทนายหนาเปนสวนใหญ”
ขอเสนอแนะ
การพัฒนาที่อยูอาศัยของชาวตางชาติในอนาคต นอกจากคํานึงถึงทําเลที่ตั้งของอาคาร
แลว ตองคํานึงถึงวิถีชวี ิต สภาพความเปนอยู และวัฒนธรรมของชาวตางชาติที่อยูอาศัยดวย
นอกจากนี้ควรจะศึกษาเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยเพิ่มเติม ตามแนวความคิดของ
ชาวตางชาติที่มีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมความเปนอยูที่ตางกันวาเปนอยางไร เพื่อมาประกอบการพัฒนา
ที่อยูอาศัยในอนาคต
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ภาคผนวก ก
แบบคําถามสัมภาษณผพู ักอาศัย
สัมภาษณวันที่ ____________________________________

เวลา _____________________________

ดานกายภาพ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ทานคิดวาการวางผังหองมีความสําคัญอยางไร
ทานอยากไดหองพักที่มีจํานวนกี่หองนอน เพราะอะไร
ทานคิดวาหองไหนในบานที่ทานชอบมากที่สุด
ทานชอบอยูชั้นไหนของตัวอาคาร เพราะอะไร
ทานชอบจํานวนกี่หอง (unit) ในแตละชั้นของอาคาร เพราะอะไร
ทานคิดวาสภาพแวดลอมและความรมรื่นของที่พักเปนสวนประกอบการตัดสินใจหรือไม เพราะ
อะไร
7. ทานคิดวาความปลอดภัยในที่พักอาศัยมีความสําคัญอยางไร
8. ทานคิดวาความเงียบสงบและความเปนสวนตัวในการพักอาศัยมีความสําคัญอยางไร
สภาพสังคม
1.
2.
3.
4.

ทานใหความสําคัญอยางไรแก การเลือกที่อยูอ าศัยที่ตองมีคนชาติเดียวกันอยูรวมกัน
ทานมีสมาชิกกี่คนในครอบครัว
ทานมีบุตรกี่คน อายุเทาไร เรียนหนังสือที่ไหน
กิจกรรมของครอบครัวสวนใหญในบริเวณที่พักทําอะไร และชอบใชสิ่งอํานวยความสะดวก
อะไรมาที่สุด
5. ทานและครอบครัวชอบไปซื้อของหรือชอปปงบริเวณไหน
6. ทานเดินทางจากที่พักไปยังสถานที่ตาง ๆ ไดอยางไร

3. คาเชา
1. ทานทํางานอะไร อยูที่ไหน
2. ใครเปนผูรับผิดชอบคาเชา ในแตละเดือนของทาน
3. ทานคิดวาคาเชาที่เหมาะสม ควรเปนเทาไร
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4. การตัดสินใจ
1.
2.
3.
4.

ทานหาที่พักอาศัยดวยวิธีการใด
ทานใชระยะเวลานานแคไหนในการตัดสินใจเลือกที่อยูอ าศัย
ทานมีการเปรียบเทียบที่อยูอาศัยกอนการตัดสินใจกี่แหง
ปจจัยที่ทานใหความสําคัญในการตัดสินใจเลือกที่อยูอาศัยคืออะไร และปจจัยอะไรสําคัญที่สุด
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Interviewing Questions with Tenants: Baan Suan Plu
Date: ___________________________________
Time: ___________________________
Physical Factors
1. Do you think that the room layout have any important factors towards the rented unit?
2. How many bedrooms do you require in a unit? And why?
3. Which is your favorite room in your unit?
4. Which is your favorite floor in this apartment? And why?
5. How many units per floor do you prefer? And why?
6. Do you think that the external and internal environments of the dwelling places play any
important decision making factors in the rent? And why do they have and haven’t?
7. How the safety sake within the living compound do affect your daily lives?
8. Do you think that the cozy and privacy of the living environments have the importance towards
your dwelling lives?
Social Factors
1. How do you put the weight of having the same nationalities living together in the same
compound?
2. How many number of members in your family?
3. How many children do you have? What are the ages? Which schools do they study?
4. What are the activities of the families, e.g. Shopping at any areas?
5. What is your favorite facility provided in this project?
6. How do you travel from your place to others?
Rental Factors
1. Where do you work, the name of the place?
2. Who is responsible for the rental payment of your unit?
3. What is the reasonable range of the rental rate?
Decision Making Factors
1. How do you get to know the living places?
2. How many days or weeks in making the renting decision?
3. How many projects have you compared before making the renting decision?
4. What the factors affecting your making decision in renting the apartment? And which is the
most important one?
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แบบคําถามสัมภาษณผูจดั การอาคาร
สัมภาษณวันที่ .............................................................................................เวลา .........................................
ชื่อผูใหสัมภาษณ ..........................................................................................................................................
ตําแหนง ผูจัดการอาคาร
สวนที่ 1 ลักษณะภายภาพ
1. ท า นคิ ด ว า ผู เ ช า ให ค วามสํ า คั ญ แก ป จ จั ย อะไรมากที่ สุ ด ในการเลื อ กอยู อ าคารนี้
(เรียงลําดับความสําคัญ)
2. จากการสังเกต และขอมูลการใชสิ่งอํานวยความสะดวก ผูเชาชอบใชบริการอะไร
มากที่สุด
3. ทานคิดวาผูเชามีความเห็นอยางไรเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย
4. ภายในหองพัก ทานคิดวาผูเชาชอบใชหองไหนมากที่สุด เพราะอะไร
5. ทานคิดวาทิศของหองและระดับความสูงของชั้นของหองมีผลตอการตัดสินใจเชา
อยางไร
สวนที่ 2 การใหบริการ
6. เรื่องที่ผูเชารองเรียนมากที่สุดคือ
7. เรื่องที่ไดรับคําชมเชยจากผูเชา คืออะไร
สวนที่ 3 สังคมของผูอยูอาศัย
8. ทานคิดวาผูเชามีการรวมกลุมกันอยางไร เชน ชนชาติเดียวกันชอบรวมกลุมกันจริง
ไหม หรือมีกิจกรรมหรือการจัดงานของผูเชาอยางไร
9. ระดับอายุเฉลี่ยของหัวหนาครอบครัวและคูสมรสของผูเชาเทาไร
10. จํานวนสมาชิกในครอบครัวมีมากสุดและนอยสุดเทาไร และบุตรมีระดับชวงอายุ
เทาไร
11. ระยะเวลาที่ผูเชาตัดสินใจเชาหลังจากมาดูหองนานแคไหน
สวนที่ 4 คาเชา
12. ผูที่มาเชาอาคารสวนใหญผานชองทางไหน
13. ใครเปนผูรับผิดชอบคาเชาหองพัก
14. ทานคิดวาปจจัยสําคัญที่ทําใหอาคารที่พักนี้ประสบผลสําเร็จ คืออะไร
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แบบคําถามสัมภาษณผพู ัฒนาโครงการ
สัมภาษณวันที่ .............................................................................................เวลา .........................................
ชื่อผูใหสัมภาษณ ..........................................................................................................................................
ตําแหนง กรรมการผูจัดการ
1. มูลเหตุที่มาของการสรางอาคารที่พักหลังนี้
.......................................................................................................................................................................
2. ทําไมจึงเลือกสรางเปนอพารทเมนต
.......................................................................................................................................................................
3. รูปแบบแนวคิดในการออกแบบตัวอาคาร จํานวนหองพัก จํานวนหองนอน และ
ขนาดของหองเปนอยางไร
.......................................................................................................................................................................
4. สิ่งอํานวยความสะดวกที่จัดหาให ใชหลักเกณฑอะไรเปนตัวกําหนด
.......................................................................................................................................................................
5. แนวคิดในการจัดการสิ่งแวดลอม หรือสภาพแวดลอมเปนอยางไร
.......................................................................................................................................................................
6. ทานใหความสําคัญในการรักษาความปลอดภัยในอาคารที่พักอาศัยนี้อยางไร
.......................................................................................................................................................................
7. กลุมลูกคาที่คาดหวังสําหรับอาคารที่พักนี้ คือ กลุมไหน อาชีพอะไร
.......................................................................................................................................................................
8. ระดับราคาคาเชาที่กําหนดไดใชหลักเกณฑอะไรเปนตัวกําหนด
.......................................................................................................................................................................
9. ทานคิดวาปจจัยในความสําเร็จของอาคารที่พักนี้คืออะไร
.......................................................................................................................................................................
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ภาคผนวก ข
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TECHNICIAN

SENIOR SUPERVISOR

ENGINEER

TECHNICIAN

ADMINISTRATOR

RECEPTIONIST

การแสดงผังตําแหนงและสายการบังคับยัญชาของฝายบริหารอาคาร

CLIENT SERVICE

BUILDING MANAGER

BAAN SUAN PLU JURISTIC MANAGER

ORGANIZATION CHART

HOUSEKEEPER
SUPERVISOR

GARDENER

ภาคผนวก ง
148

149

ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ
นายภูวิชย เอี่ยมพึ่งพร เกิดที่อําเภอดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร ไดสําเร็จการศึกษาปริญญาตรี
รัฐศาสตรบัณฑิต และรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในป
การศึกษา 2527 และ 2532 หลังจบการศึกษาไดทํางานที่ธนาคารเอเชีย จํากัด ในตําแหนง หัวหนาแผนก
สรรหาบุคลากร ฝายการพนักงาน หลังจากนั้นไดเดินทางไปศึกษาระดับ Diploma สาขา Business
Management จาก Holme College และระดับ Cetificate สาขา Real Estate Sub Agents จาก R.M.I.T,
Melboume Australia ไดเดินทางกลับประเทศไทย และเขาทํางานที่บริษัท First Pacific Davices (Thailand)
จํากัด ในตําแหนงผูจัดการฝายการตลาด กอนยายมาทํางานที่บริษัท สาธรธานี เมนเน็จเมนท เซอรวิส
จํากัด (STMS) ในตําแหนงผูจัดการฝายขาย ปจจุบันดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท (Director) และไดศึกษา
ตอที่ภาควิชาเคหการภาคพิเศษ คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในปพ.ศ. 2544

